Verslag Platform Bedrijven Aanpak Ring Zuid
Locatie: De Frontier, Verlengde Meeuwerderweg 11, Groningen
Datum: 28 juni 2011, 19.30 – 21.00 uur
Aanwezig:
De heer A. Ypey (GCC), de heer K. van der Maar (GCC), de heer J. Bouwhuis (UMCG), de heer R. Boekholt
(Stichting RK Kerkhof), de heer L. Lukassen (Stichting RK Kerkhof) , mevrouw I. Hamelink (GasUnie), de
heer L. de Haas (GasUnie), de heer D. Koning (Martiniplaza), de heer H. Bouma
(Noorderpoort/Euroborgplatform), de heer W. de Jong (Noorderpoort/Euroborgplatform), de heer J. Rowa
(Jumbo/Platform Euroborg), de heer P. Stavasius (VBZO), de heer H. Zweep (VBZO), de heer G. Sanders
(VBZO), de heer R. Schasfoort (EVO), de heer S. Wildschut (KCO), de heer J. Zwaagman (KCO), de heer J.W.
Lobeek (VNO-NCW Noord), de heer P. Koehorst (DUO), de heer J.H. Kluin (DUO), de heer M. Papilaja
(DUO), de heer B. Oost (VBNO), mevrouw L. van der Wal (VBNO), de heer E. Vening (gemeente Groningen,
afdeling EZ), de heer J. Hillen (projectdirecteur Aanpak Ring Zuid), de heer L. Hajema (omgevingsmanager
Aanpak Ring Zuid), de heer E. Stuij (manager bereikbaarheid Aanpak Ring Zuid) en mevrouw C. Mulder
(bestuursadviseur Aanpak Ring Zuid).
Kort verslag per agendapunt
Dit is een beknopte weergave van de bijeenkomst.
1. Welkom
Jos Hillen, projectdirecteur, heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het project vier platforms in het leven
heeft geroepen, waaronder het bedrijvenplatform. Doel is een permanente dialoog, wat moet leiden tot
inbreng van suggesties en projectvoorstellen.
2. Praktische afspraken
Het volgende wordt afgesproken:
 Wijze van verslaglegging: gemaakte afspraken kort op een rij zetten en discussies kort samenvatten.
 Het verslag wordt toegestuurd en op www.aanpakringzuid.nl gezet. De gegeven presentaties komen
ook op de site te staan.
 Frequentie van bij elkaar komen: één keer per kwartaal en zo nodig vaker. De volgende bijeenkomst
vindt plaats na de bijeenkomst in Martiniplaza na de zomer.
 Er wordt een lijst met alle namen en contactgegevens gemaakt en rondgestuurd.
3. Stand van zaken Aanpak Ring Zuid
De heer Hillen doet verslag van de achtergrond van het project en de stand van zaken aan de hand van een
presentatie. Hij behandelt daarin onder andere het plangebied, de organisatiestructuur, de tijdsplanning
en de procedures. In november presenteert Aanpak Ring Zuid een Voorlopig Ontwerp en start de
projectorganisatie met de onderzoeken voor de Milieu Effect Rapportage. Dat is de eerste stap naar een
Ontwerp Tracébesluit (derde kwartaal 2012). Het Definitieve Tracébesluit wordt halverwege 2013

verwacht. Het project Aanpak Ring Zuid valt binnen de Crisis- en herstelwet. De heer Hillen noemt ook de
verschillende onderzoeksthema’s die onder de Milieu Effect Rapportage (MER) vallen.
Gevraagd wordt of de verkeersproblematiek Corpus den Hoorn en Euvelgunne ook meegenomen wordt bij
het project. Dit is inderdaad het geval.
Gevraagd wordt of er een opslag van 15-20% berekend wordt, zoals gebruikelijk is bij Rijkswaterstaat. De
heer Hillen antwoordt dat wij de opslagkosten hanteren die standaard zijn bij Rijk en provincie, en die
voldoen aan de eisen van een infrastructuurproject.
4. Zienswijzenrapport
Het zienswijzenrapport is een samenvatting van de reacties op de kennisgeving van eind 2010 met de
reactie van het project Aanpak Ring Zuid daarop. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de zienswijzen
betrokken worden in het planproces. De heer Hillen geeft aan dat er naar aanleiding van een aantal
zienswijzen nu al actie is ondernomen. Zo is naar aanleiding van de zorgen die zijn geuit over het thema
gezondheid contact gezocht met de GGD. Wat betreft het onderwerp luchtkwaliteit staat in het rapport
aangegeven dat het gebruik van meetpalen niet binnen het rijksbeleid past, maar dat het de gemeente vrij
staat hier onderzoek naar te doen.
5. Stand van zaken bereikbaarheidsplan Groningen
Ed Stuij, manager bereikbaarheid, geeft een presentatie over de bereikbaarheid tijdens de ombouw. Er is
een eerste scan gedaan op het Bestuurlijk Voorkeursalternatief. Welke maatregelen zouden we kunnen
nemen, en wat zouden we al in gang kunnen zetten. Eind dit jaar is het voorlopige ontwerp klaar, en dan
gaan we de scan herhalen en gedetailleerder kijken. De voorlopige insteek is dat er sprake mag zijn van
maximaal tien minuten hinder. De heer Stuij geeft aan dat er ook een rol voor de aannemer is weggelegd
in het zorgen voor zo weinig mogelijk hinder. Daar wordt op geselecteerd bij de aanbesteding. Tijdelijke
infrastructuur wordt ook in het plan meegenomen. Ook is er een beloningssysteem om de spits te mijden
achter de hand.
De heer Stuij nodigt het bedrijvenplatform uit om in gesprek te gaan over het aanpassen van
bezoekersstromen of woon-werkverkeer.
VNO-NCW Noord reageert hierop teleurgesteld. Het voelt alsof de bedrijven aan de zijlijn in een platform
worden gezet, en niet kunnen mee beslissen. De bedrijven moeten ook iets van de overheid kunnen
verwachten.
De heer Hillen geeft aan dat het platform juist bedoeld is om in twee richtingen te communiceren. Doel is
het delen van kennis, het overleggen en het gezamenlijk tot oplossingen te komen. We consulteren het
bedrijfsleven in een vroegtijdig stadium, op het moment dat we nog iets aan de plannen kunnen
veranderen.
De opmerking wordt gemaakt dat de setting te groot is en dat in kleinere groepen gewerkt zou moeten
worden.

De heer Hillen reageert dat we zijn begonnen met dit platform om elkaar te ontmoeten en over het
project te praten. Zijn insteek is om als het nodig is bilateraal of in kleine groepen rondom bepaalde
knelpunten verder te praten. Hij zoekt naar een vorm die werkbaar is, en staat open voor suggesties voor
een goede manier om met elkaar om te gaan. Hij nodigt de aanwezigen uit hier individueel op te reageren
via info@aanpakringzuid.nl.
6. Informatiemarkt 12 juli
De informatiemarkt in Martiniplaza op 12 juli gaat niet door. De stuurgroep heeft een aantal vragen die
men eerst beantwoord wil zien. De bijeenkomst wordt over de zomer heen getild. Zodra er duidelijkheid is
over de datum informeren we het platform.
Gemaakte afspraken:
 Wijze van verslaglegging: gemaakte afspraken kort op een rij zetten en discussies kort samenvatten.
 Het verslag wordt toegestuurd en op www.aanpakringzuid.nl gezet. De gegeven presentaties komen
ook op de site te staan.
 Frequentie van bij elkaar komen: één keer per kwartaal en zo nodig vaker. De volgende bijeenkomst
vindt plaats na de bijeenkomst in Martiniplaza na de zomer.
 Er wordt een lijst met alle namen en contactgegevens gemaakt en rondgestuurd.
 De platformleden kunnen suggesties voor het platform of andere vormen van communicatie/overleg
mailen naar info@aanpakringzuid.nl.

