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Geachte heer, mevrouw,
Zoals toegezegd in de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer
van 11 maart 2015, sturen wij u hierbij ter informatie de brieven van de NAM
en het Ministerie van Economische Zaken over de aardbevingsproblematiek
en de eventuele extra bouwkosten voor de reconstructie van de zuidelijke
ringweg.
In onze brief van 29 September 2014 (4619887) over het Tracebesluit en de
inrichtingspiannen Aanpak Ring Zuid en de omgevingsvergunning
Helperzoomtunnel hebben wij u geinformeerd dat wij samen met het college
van GS een brief aan de NAM hebben gestuurd. In deze brief hebben wij de
aardbevingsproblematiek en de eventuele extra bouwkosten voor de te
reconstrueren Zuidelijke Ringweg die hiermee samenhangen geadresseerd en
hebben wij aangegeven dat deze kosten niet ten laste van het projectbiidget
kunnen worden gebracht.
Bijgaand sturen wij u ter informatie de brief van de NAM waarin zij hier een
reactie op geeft. In deze brief wordt aangegeven dat de NAM niet de
toezegging kan doen de onvoorziene kosten te vergoeden, die mogelijk in het
project Aanpak Ring Zuid gemaakt moeten worden vanwege nieuwe eisen ten
aanzien van aardbevingsbestendigheid.
Inmiddels zijn er met het Rijk afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de
meerkosten voor aardbevingbestendig bouwen bij de reconstructie van de
Zuidelijke Ringweg Groningen.

Op 27 februari 2015 is schriftelijk bevestigd dat indien het risico op
bodembewegingen ten gevolge van de aardgaswinning indiceren dat het
ontwerp en de constructie van de bouwwerken gewijzigd moeten worden op
grond van de ontwerp Nederlandse Praktijk-Richtlijn, of daaropvolgende
wijziging van de bouwvoorschriften van het Rijk, zullen de meerkosten
daarvan ten laste van het Rijk komen.
Het Ministerie van Economische Zaken heeft met de NAM afgesproken dat
de NAM garant staat voor deze meerkosten. Wij verwachten op dit moment
dat de aardbevingsproblematiek niet leidt tot vertraging.
Wij zullen u in aanloop naar de afronding van de aanbesteding nader
informeren over dit onderwerp.
Tenslotte kunnen wij u melden dat de drie partijen die zich aangemeld hebben
voor de aanbestedingsprocedure, ook toegelaten zijn. De aanbesteding zal
vervolgd worden met de volgende gegadigden:
• Combinatie BAVO, bestaande uit KWS Infra BV, Van Hattum en
Blankevoort BV en BAM Infra BV
• Combinatie Strukton - Mobilis VOF i.o., bestaande uit Strukton Civiel
Project BV en Mobilis BV
• Combinatie Herepoort i.o., bestaande uit Max Bogl Nederland BV,
Ziiblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke
Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten
BV
De verwachting is dat de winnende gegadigde begin 2017 of zo mogelijk eind
2016 met zijn werk kan beginnen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink

Bijiagen.
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Geachte heren,
Dank voor uw gezamenlijke brief van 23 September jl. die in goede orde is ontvangen. NAM
heeft nota genomen van uw zorgen ten aanzien van de aardbevingsbestendigheid van de
te reconstrueren zuidelijke ringweg Groningen (ZRG).
Zoals u terecht stelt zijn er in Nederland geen wettelijke bouwnormen vastgesteld voor
gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het Nederlands Normallsatie Instituut (NEN)
heeft ten behoeve van het Ministerie van Economische Zaken in mei jl. een niet-bindend
interlm-advies voor nieuwbouw onder aardbevingsbelasting uitgegeven. Het Ministerie van
Economische 2^ken heeft voorts NEN de opdracht gegeven tijdelijke bouwnormen te
formuleren die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken. Dit moet uitmonden in de
Nationaie Praktijk Richtlijn (NPR); deze wordt niet eerder dan begin 2015 venwacht.
Vervolgens zullen pas in 2017 de wettelijk normen worden vastgesteld.
Op dtt moment is niet bekend wat de NPR zal inhouden, wat de reikwijdte ervan zal zijn en
welke factoren van relevante invloed zullen zijn op de te formuleren normen. NEN geeft In
het interim-advies aan dat de toe te passen waarden mogelijk conservatiever zljn dan de
waarden die voor de NPR worden verwacht.
Het is NAM derhalve niet duidelijk tegen welke 'nieuwe inzichten' u voornemens bent de
voor de ZRG toegepaste standaardnonmen te toetsen, en daarmee ook niet tot welke
aanvullende maatregelen en daarmee gepaard gaande kosten dit zal leiden. NAM kan de
door u vsK^chte2oplossing daacBaitooiet bieden en kaoi iwAt^nieme toezegging doen de
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door u mogelijk noodzakelijk te achten extra maatregelen en daaraan gerelateerde kosten
te vergoeden.
Overigens kunnen wij op dit moment uw veronderstelling dat er verandering heeft
plaastgevonden in de setsmiciteit ten gevolge van een gewijzigde productiewijze, waardoor
vervolgens de kans op aardbevingen in de nabijheid van de gemeente Groningen zou
toenemen, niet onderschrijven.
Ik ga ervan uit u hiermee vooralsnog voldoende geantwoord te hebben.

Hoogachtend,
Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V.

www.nam.nl
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Geachte heer Schrikkema,
Met betrekking tot het project Zuidelijke Ringweg bevestig ik het volgende:
Het project Zuidelijke Ringweg Groningen wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd
voor rekening en risico van de provincie Groningen. De meerkosten voor
aardbevingsbestendig bouwen waren ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst niet bekend en vormen daarmee een onvoorziene omstandigheid
die niet voor risico van de provincie mag worden gebracht.
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In de op 16 december 2014 ondertekende Realisatieovereenkomst Zuidelijke
Ringweg Groningen Fase 2 worden de kosten ten gevolge van wijziging van
regelgeving voor risico van de partij gebracht die tot de wijziging besluit. Indien
het risico op bodembewegingen ten gevolge van de aardgaswinning indiceren dat
het ontwerp en de constructie van de bouwwerken gewijzigd moeten worden op
grond van de ontwerp Nederlandse Praktijk-Richtlijn of daaropvolgende wijziging
van de bouwvoorschriften van het rijk, zullen de meerkosten daarvan volgens
artiket 6, lid 3 en 4 als kosten ten gevolge van wijzigingen ten iaste van het Rijk
komen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft met NAM afgesproken dat
NAM garant staat voor deze meerkosten. Als zodanig zullen deze kosten
onderscheiden moeten kunnen worden van de overige kosten van het project en
aantoonbaar nodig zijn voor het aardbevingskundig versterken. Daarnaast dienen
onder andere gezonde economische prikkels bij de realisatie van het project
aanwezig te zijn die recht doen aan redelijkheid, optimalisatie en reducerende
kosten over tijd als gevolg van innovatie.
Gegeven de grote onzekerheden over aardbevingsrisico's moeten financiele
beslissingen niet eerder genomen worden dan qua tijdslijn echt noodzakelijk. Deze
tijdsHJn wordt bepaald door de vigerende projectplanning.
Minister van Eco
namens deze

ische Zaken,

M.E.P. Dierlkx
Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging
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