Verslag platform bewoners Aanpak Ring Zuid
Locatie: De Frontier, Verlengde Meeuwerderweg 11, Groningen
Datum: 22 juni 2011, 19.30 – 21.00 uur
Aanwezig:
Mw. A. Lommers, Annemieke Wouterse, Hillie Welp, Jan Noordbruis, Fred Nijnuis, Thies Dijkhuis,
Michiel Hillen, Danyelle Pernot, Alex Steenbergen (adviseur Verkeer en Mobiliteit), Bert Jan Zandhuis
(Arcadis), Jos Hillen (projectdirecteur), Luuk Hajema (Omgevingsmanager, voorzitter), Renate
Boschma (communicatieadviseur, verslag).
Kort verslag per agendapunt
1. Welkom
Jos Hillen heet iedereen welkom. Luuk Hajema geeft aan dat de agenda is opgesteld met punten van
de projectorganisatie en vraagt of het platform nog andere onderwerpen wil bespreken. Dat blijkt
niet het geval.

2. Afsprakenlijst vorige bijeenkomst
Luuk Hajema stelt twee vragen:
1. Klopt de inhoud?
2. Is de wijze van verslaglegging voldoende?
Ad 1: Naar aanleiding van het verslag van 27 april, geeft de heer Dijkhuis aan dat het gaat om het
deel Eemspoort van Euvelgunne.
Ad 2: De wijze van verslaglegging is voldoende, met de kanttekening dat men graag een wat meer
uitgebreide weergave wil over onderwerpen die uitvoerig worden besproken.

3. Stand van zaken Aanpak Ring Zuid
Jos Hillen schetst de procedure; de projectorganisatie werkt nu aan het ontwerp voor de ombouw.
Dat gaat van grof naar fijn, net als bij het ontwerp van een huis: eerst een schetsontwerp, dan een
Voorlopig ontwerp en ten slotte het (definitieve) ontwerp voor het Ontwerp Tracébesluit. Het
Voorlopig Ontwerp (VO) is de basis voor het milieueffectonderzoek. Dit VO is naar verwachting in
november gereed. Het zal dan worden voorgelegd aan het platform en openbaar worden gemaakt.
Het is de bedoeling om voor die tijd, op 12 juli, voorstudies van het ontwerp te presenteren, op een
bijeenkomst in Martiniplaza. Dit op voorwaarde van instemming van de stuurgroep. Begin november
volgt dan het Voorlopig Ontwerp (VO). In september wil de projectorganisatie weer om tafel met de
platforms.

Vervolgens wordt gesproken over de ambities van het project en het kader waarbinnen alles
gerealiseerd moet worden. Jos Hillen geeft aan dat alle platforms nu zijn gepland (28/6 platform
bedrijven, 5/7 platform weggebruikers). Ook heeft Jos Hillen gesprekken gevoerd met een aantal
grote organisaties langs de ring zoals Gasunie, Vos Maupertuus, Martiniplaza, UMCG, DUO en Ziggo.
NB: Inmiddels is bekend dat de informatiebijeenkomst na de zomer plaats vindt. Meer informatie
hierover volgt nog.

4. Informatiebijeenkomst
Luuk Hajema geeft een toelichting op de geplande informatiebijeenkomst.
5. Zienswijzenrapport
Luuk Hajema vraagt of het zienswijzenrapport nu besproken kan worden of op een later moment
zodat er dieper op ingegaan kan worden. Er wordt besloten dat een korte toelichting nu voldoende
is. Hij geeft aan dat de projectorganisatie het rapport later heeft verstuurd dan was toegezegd. De
productie ervan en de besluitvorming duurden langer dan voorzien.
De voorzitter geeft aan dat zorgvuldig is gekeken naar alle indieners en hun zienswijze. Alle namen
staan vermeld in de index en alle indieners moeten hun inbreng terug kunnen vinden per thema. Het
rapport is ingedeeld aan de hand van de MER‐onderwerpen met daaraan toegevoegd twee extra
hoofdstukken; proces en communicatie. De bestuurlijke reactie is vooral procedureel, omdat er nog
geen concrete resultaten te melden zijn.
De heer Dijkhuis geeft aan dat hij wordt vermeld als ‘mevrouw’ in plaats van ‘meneer’.
De projectorganisatie biedt hiervoor haar excuses aan.
Luuk Hajema geeft nog aan dat mensen een e‐mail kunnen sturen als er vragen zijn over het
zienswijzenrapport (info@aanpakringzuid.nl)

5. GES/ GGD
Jos Hillen geeft aan dat de projectorganisatie wettelijk gezien geen GES (gezondheid effect screening)
hoeft uit te voeren. Wel zijn gesprekken gaande met de GGD met als doel de deskundigheid van de
GGD te betrekken bij de planuitvoering.
Wat betreft meetpalen: de wet schrijft voor dat de luchtkwaliteit wordt berekend met behulp van
modellen en niet met meetpalen. De gemeente kan wel besluiten zelf onderzoek te doen met behulp
van meetpalen. De projectorganisatie heeft hierover contact gezocht met de gemeente en het RIVM.

6. Bereikbaarheidsplan Groningen
Alex Steenbergen en Bert Jan Zandhuis geven een korte presentatie. Alex Steenbergen geeft aan dat
ze graag reacties ontvangen van het platform. Dat kan door een e‐mail te sturen of een nadere
afspraak te maken.
Na de presentatie geeft Luuk Hajema aan dat op 19 juli een extra platform van bewonersorganisaties
plaatsvindt waarin over het zienswijzenrapport wordt gesproken. De leden van het platform

bewoners kunnen hierbij aanschuiven.
De volgende bijeenkomst van het platform bewoners vindt plaats op woensdag 21 september.

Gemaakte afspraken:
3. Akkoord met compacte verslaglegging. Onderwerpen die meer uitvoerig worden besproken,
meer uitgebreid verslaan;
4. Volgende bijeenkomst platform: woensdag 21 september 2011;
5. Geïnteresseerden leden van het platform bewoners kunnen aanschuiven bij het platform
bewonersorganisaties op 19 juli in De Frontier. Hier wordt het zienswijzenrapport besproken;
6. Verslag komt in de week van 27 juni op de site;
7. Presentatie Bereikbaarheid komt ook op de site.

