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Start marktbenadering Aanpak Ring Zuid
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Geachte dames en heren,
Na de bespreking van de Realisatieovereenkomst (ROK) voor de aanpak van de
zuidelijke ringweg in uw Staten op 10 december 2014 (voordracht 56/2014)
hebben wij besloten over te gaan tot ondertekening van die overeenkomst. Hierbij
informeren wij u over de vervolgstappen.
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In de ROK maken het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen
afspraken over de gezamenlijke regie tijdens de uitvoering van de plannen, als
aanvulling op de bestuursovereenkomst zuidelijke ringweg fase 2 uit 2009. De
bespreking van de ROK is in de Raad, Provinciale Staten en binnen het Rijk
succesvol verlopen en heeft niet tot inhoudelijke wijzigingen geleid.
Met de publicatie van het Tracébesluit, de ondertekening van de ROK en het
genomen uitvoeringsbesluit van Rijkswaterstaat hebben de drie samenwerkende
partijen vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan voor de start van de
marktbenadering. Nog voor het kerstreces wordt het 'werk' aangekondigd via
Tenderned, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse
overheid. Hiermee worden de marktpartijen in kennis gesteld over de opdracht, de
voorwaarden en de procedure om deel te kunnen nemen. De selectiefase zal in
het Ie kwartaal van 2015 starten.
Tot slot stellen wij voor om in een workshop, die begin 2015 door de
projectorganisatie wordt georganiseerd, het proces van de marktbenadering nader
toe te lichten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
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De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening.
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting; 050 3164160

