Verslag Platform Bewonersorganisaties Aanpak Ring Zuid
Locatie:
Datum:

De Frontier, Verlengde Meeuwerderweg 11, Groningen
21 juni 2011, 19.30 – 21.00 uur

Aanwezig:
Rutger Noordam (Buitenhof), Gerard Poiesz (Buitenhof), Trinette Janssen (Oosterpoort), Wim Maat
(Oosterpoort), Wim Hut (Piccardthofplas), Cees Smit (Oosterpoort), Ton Sprenger (Oosterpoort), Kars
Marnink (Stichting Leefomgeving), Luuk Hajema (omgevingsmanager, voorzitter), Claudia Mulder
(bestuursadviseur), Alex Steenbergen (adviseur bereikbaarheid), Bert Jan Zandhuis (adviseur
bereikbaarheid) en Anneke Wierenga (communicatieadviseur).
Kort verslag per agendapunt
1. Welkom
Luuk Hajema verwelkomt de aanwezigen. Er is mogelijk wat verwarring over de datum. Rutger
Noordam meldt daarnaast dat het projectbureau lastig te vinden is. Luuk Hajema verontschuldigt Jos
Hillen en stelt de aanwezige medewerkers van Aanpak Ring Zuid voor.
2. Afsprakenlijst vorige bijeenkomst
Kars Marnink ziet het verslag graag iets gedetailleerder. Er wordt afgesproken om een iets
uitgebreider verslag te maken en dit volgende week (voor 24 juni) toe te zenden. Rutger Noordam
vraagt of de verslagen van de andere platforms ook beschikbaar zijn. Luuk Hajema antwoordt dat alle
platformverslagen op de website www.aanpakringzuid.nl staan. Ook de verslagen van het
gebruikersplatform en het bedrijvenplatform verschijnen op de website.
3. Stand van zaken Aanpak Ring Zuid
De projectorganisatie is bezig met het uitwerken van het Bestuurlijk Voorkeursplan. Daarbij is de
opdracht om het voor minder geld te realiseren, het moet binnen de 624 miljoen. Er moet dus 90
miljoen van het Bestuurlijk Voorkeursplan af. Trinette Janssen vraagt waar die bezuinigingen
gerealiseerd kunnen worden. Luuk Hajema noemt kort een aantal mogelijkheden. Wim Hut vraagt of
de bezuinigingen niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Luuk Hajema antwoordt dat dat zeker niet
de bedoeling is, het moet bijdragen aan de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.
Omstreeks 1 juli gaat de nieuwe website online. Via de website kan men zich ook aanmelden voor
een digitale nieuwsbrief.
In november/december presenteren we een Voorlopig Ontwerp. Dat is de eerste stap naar een
Ontwerp Tracébesluit (derde kwartaal 2012). Het Definitieve Tracébesluit verwachten we halverwege
2013.
Ton Sprenger vraagt of Aanpak Ring Zuid ook meegenomen wordt in het Verkeerscirculatieplan?
Luuk Hajema antwoordt dat de directeuren van de verschillende projecten samenwerken aan het
bereikbaar houden van de stad.
Rutger Noordam vraagt naar de inrichting van de weg: worden het twee driebaanswegen? Luuk
Hajema verwijst naar de presentatie van 12 juli. Dan organiseert Aanpak Ring Zuid een

informatiebijeenkomst in Martiniplaza. Rutger Noordam vraagt of de platforms inspraak vervangen.
Luuk antwoordt daarop dat de platforms de inspraak niet vervangen, maar er naast en bovenop
komen. Het verplicht de projectorganisatie ertoe om goed te luisteren, ideeën die passen binnen de
grenzen van het project waar mogelijk over te nemen en als dat niet kan, goed uit te leggen waarom.
Als Cees Smit bezig is te vertellen over de bevoegdheden van de NSL, vraagt Luuk Hajema naar de
betekenis van de afkorting. Cees Smit noemt het de Nederlandse Samenwerking Luchtkwalteit en
gaat door over de bevoegdheden van de NSL. Zo kan deze organisatie AMvB’s (Algemene
Maatregelen van Bestuur) en/of ontheffingen uitgeven. En hij vraagt zich af hoever dit soms zou
kunnen gaan (bij eventuele optredende problemen met het Platform). Claudia Mulder vertelt dat
Groningen niet onder de NSL-gebieden valt.
Verder vertelt Cees Smit over zijn aankloppen bij de GGD met betrekking tot een onderzoek en/of
metingen aan CO2 en fijnstof langs de Zuidelijke Ringweg. Het hoofd van de GGD heeft echter o.a.
gezegd dat hij volkomen op de metingen van de RIVM vertrouwd en wat dat betreft niets kan of zal
doen. Hij heeft dit later ook nog eens schriftelijk bevestigd.
4. Zienswijzenrapport
Korte toelichting door Claudia Mulder. 94 personen/organisaties hebben ingesproken op het project.
In het rapport hebben we de zienswijzen samengevat en ingedeeld op basis van een aantal thema’s.
Per thema is er een bestuurlijke reactie geformuleerd. Die reactie is van de minister en is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente en de provincie. De inhoud wordt gebruikt in
verschillende uitvoerende teams binnen de organisatie Aanpak Ring Zuid. Nadeel is dat in het rapport
vragen soms nog niet beantwoord konden worden. Dat volgt later, het is nu vaak aanleiding voor
verschillende acties. Claudia noemt als voorbeeld dat de zienswijzen over gezondheid voor
projectdirecteur Jos Hillen aanleiding waren om contact te zoeken met de GGD.
Kars Marnink vraagt of de zienswijzen geanonimiseerd op de website van Centrum voor
Publieksparticipatie kunnen worden gezet. Luuk Hajema zegt toe dat dit wordt uitgezocht.
Rutger Noorman merkt namens de Buitenhof op dat in de brief van de gemeente een zinsnede staat
waarin gezegd wordt dat de geluidssituatie van de Buitenhof en de Piccardthof worden meegenomen
in de M.E.R. Luuk Hajema zegt dat de projectorganisatie er nog op terug komt in een aparte notitie.
Bespreken van het zienswijzenrapport gebeurt de volgende platformbijeenkomst. Wim Hut vraagt of
er dan wel ruim de tijd voor genomen kan worden. Daarop wordt besloten om een extra platform te
organiseren op 19 juli. Iedereen die van tevoren vragen heeft over het zienswijzenrapport mag die
toesturen zodat project Aanpak Ring Zuid zich goed kan voorbereiden. Graag uiterlijk een week van
tevoren.
5. Bereikbaarheidsplan Groningen
Alex Steenbergen en Bert Jan Zandhuis geven een korte presentatie. Alex Steenbergen vertelt dat het
team bereikbaarheid graag input ontvangt van het platform. Zij willen daarom in de toekomst graag
nog vaker aanschuiven bij het platform.

Wim Hut vraagt of er een overkoepelende website komt over de bereikbaarheid van
Groningen/Aanpak Ring Zuid. Luuk Hajema zegt toe dat daar een plan voor zal worden gemaakt. Kars
Marnink wil graag dat er de volgende keer ingegaan wordt op de fasering en de reistijdsindicatie.
6. Informatiemarkt Aanpak Ring Zuid
Luuk Hajema vertelt kort de plannen voor de informatiemarkt Aanpak Ring Zuid op 12 juli in
Martiniplaza. Het programma bestaat uit twee delen: een middagprogramma voor Raden, Staten en
de platformleden en een avondprogramma voor overige belangstellenden. Het programma is bij
beide bijeenkomsten hetzelfde. De informatiemarkt staat gepland voor dinsdag 12 juli. Het idee is
om te starten met een plenaire bijeenkomst, aansluitend hebben aanwezigen de mogelijkheid om
naar een themasessie te gaan. Die themasessies zijn kleiner, waardoor interactie beter mogelijk is.
Van de themasessies worden bovendien verslagen gemaakt die op de website verschijnen. Zo
kunnen mensen die niet bij een bepaalde sessie waren het nalezen op internet.
Doel: We presenteren een aantal voorstudies van een eerste uitwerking van de route. Daarbij wordt
ingegaan op een aantal ingewikkelde geografische punten en enkele meer algemene vraagstukken.
We willen graag van de aanwezigen horen wat ze ervan vinden.
In juli, augustus en september kan gereageerd worden op de voorstudies. Eind zomer verschijnt er
een informatiekrant: vermoedelijk in de eerste helft van september. Die krant wordt ook verspreid in
de regio. In de krant komt waarschijnlijk een soort enquête. We gebruiken ook de website en (vanaf
1 juli) de digitale nieuwsbrief om mensen te informeren.
Luuk Hajema vraagt de leden van het platform wat zij vinden van de opzet van het programma van
12 juli. Kars Marnink denkt dat het goed is om op te splitsen. Rutger Noordam noemt dat het
belangrijk is dat mensen tussentijds weg kunnen. Dat kan bij deze opzet.
Kars Marnink vraagt of de voorstudies ook weer in een 3D online uitgewerkt worden. Luuk Hajema
antwoordt dat er een maquette is en dat er afbeeldingen/kaarten zijn van delen van het tracé. Ook
zijn er vermoedelijk 3D-prints van stukjes van het tracé.
7. Rondvraag
Wim Hut vraagt of de indieners van zienswijzen het rapport toegestuurd krijgen. Luuk Hajema vertelt
dat alle indieners een gedrukt rapport toegezonden krijgen.
Gemaakte afspraken:







Er wordt in het vervolg een iets uitgebreider verslag gemaakt.
Het verslag staat voor 24 juni op de website.
Platform start altijd om 19.30 uur.
Dinsdag 19 juli is de volgende platformavond.
Vragen over het zienswijzenrapport graag voor 12 juli toesturen aan info@aanpakringzuid.nl
Agendapunten voor 19 juli:
o Terugblik 12 juli
o Zienswijzenrapport
o Bereikbaarheid



 Fasering en reistijdindicatie
De presentatie over de bereikbaarheid wordt op de website gezet.

