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PS-rapportage Aanpak Ring Zuid

Geachte dames en heren,
Aanleiding
In de Statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie hebben wij u toegezegd uw Staten periodiek te
informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid. Deze
toezegging hebben wij herhaald bij de behandeling van de voortgangsbrief van 18 september 2018 in uw
Statenvergadering van 3 oktober 2018.
Hierbij bieden wij u de eerste rapportage Aanpak Ring Zuid aan. Deze eerste keer beschrijven wij de periode
sinds de gunning, daarom is de rapportage deze eerste keer uitgebreider dan in de toekomst.
Eerdere behandeling in PS
Met onze brief van 18 september 2018 (kenmerk 2018-061.931/38/A.13) hebben wij u geïnformeerd over de
voortgang van het project. Wij hebben hier met u over gesproken in de commissievergadering van
19 september 2018.
Rol en bevoegdheden PS In deze fase
U ontvangt deze rapportage ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.
Vervolg
Deze rapportage sturen wij u in het vervolg drie keer per jaar, op basis van de Trimester-rapportages van het
project die voor de projectverantwoording door Rijkswaterstaat ook drie keer per jaar worden opgesteld. En
vanzelfsprekend informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende
rapportage kunnen wachten.
Extern betrokkenen
De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid treedt op als opdrachtgever in dit project, conform de
realisatieovereenkomst is dit gedelegeerd aan Rijkswaterstaat. Opdrachtnemer is Combinatie Herepoort. Zij
onderhouden het contact met belanghebbenden.
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De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een tiandvest voor dienstverlening. Dit tiandvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de
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Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.
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