
In de tabel kunt u aflezen welke maatregelen
tot welke inspraakprocedure behoren.

OTB/MER 
(Rijk)

Ontwerp- 
inrichtings-
plannen (OIP)  
(gemeente)

Omgevings-
vergunning  
(gemeente)

Maatregelen op het hoofdtracé (A7/N7/A28)

Effecten van de aanpassingen op het hoofdtracé op de omgeving (milieueffectonderzoek)

Compenserende maatregelen voor deze effecten

Zuiderplantsoen: inrichting van de  deksels bij het Sterrebos en  Oosterpoort/De Linie

Inrichting Maaslaan

Nieuwe aansluiting Hereweg tussen Maaslaan en ringweg

Rivierenbuurt: loopbrug over de ringweg voor fietsers/voetgangers bij de Papiermolen

Inrichting Vondellaan

Helpman: verkeersmaatregelen voor de wijk

Helperzoomtunnel en effecten op de omgeving

IN
G

A
N

G

TOILETTEN

G
E

LU
ID

S
S

IM
U

LA
TO

R
IN

D
IE

N
E

N
 Z

IE
N

S
W

IJ
Z

E
N

LIFT

IN
G

A
N

G
FI

LM
Z

A
A

L
U

IT
G

A
N

G
FI

LM
Z

A
A

L

KLOK TIJDEN
FILM

IN
VA

L.
LI

FT

B
A

R MAQUETTE

1

1

5

4

3

4

13
10

9

2
14 15

11

12

16

8

67

Hier zijn  
de notulisten

U bevindt zich hier

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2013 is de inspraakprocedure voor het plan

voor de zuidelijke ringweg. Dit plan bestaat juridisch gezien uit drie onderdelen. In de tabel 

hiernaast kunt u aflezen welke maatregelen tot welke inspraakprocedure behoren.

1. Ontwerp-Tracébesluit/MER (Rijk)

In het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) staat onder andere welke 
maatregelen aan de ringweg worden genomen en hoe deze 
wordt ingericht. Onderzocht is welke effecten dit plan heeft op 
bijvoorbeeld de verkeersstromen, de luchtkwaliteit en de natuur.  

Deze effecten zijn beschreven in het Milieueffect rapport 
(MER). U kunt uw mening over het OTB/MER geven door een 
zienswijze in te dienen. 

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijze bij voor-
keur digitaal. Dat kan door online een 
reactieformulier in te vullen via  
www.centrumpp.nl. 

Schriftelijk (per post)
U kunt ons ook schrijven:
Centrum Publieksparticipatie
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Mondeling
Tijdens de inspraakbijeenkomsten op 
9, 10, 18 en 19 september kunt u uw 
zienswijze ook mondeling geven.  
Er zijn notulisten aanwezig die uw ziens-
wijze kunnen  opschrijven.

2. Ontwerp-inrichtingsplannen (OIP) Zuiderplantsoen, Maaslaan, Vondellaan en 
 Helpman (gemeente)

Om de vernieuwde zuidelijke ringweg goed in de stad in te pas-
sen, heeft de gemeente Groningen plannen gemaakt voor vier 
gebieden in de omgeving van de ringweg: Zuiderplantsoen, 
Maaslaan, Vondellaan en Helpman. Daarin worden ook enkele 

opties genoemd waarbij na de inspraak een definitieve keuze 
wordt  gemaakt. Als inwoner van de gemeente Groningen kunt 
u uw zienswijze geven op de Ontwerp-inrichtingsplannen. Dit 
kan alleen mondeling of schriftelijk.

Mondeling
Tijdens de inspraakbijeenkomsten op 9, 10, 18 en 19 september 
kunt u uw zienswijze ook mondeling geven. Er zijn notulisten 
aanwezig die uw zienswijze kunnen opschrijven.

Schriftelijk (per post)
U kunt uw zienswijze per post sturen naar:
Burgemeester en wethouders gemeente Groningen
T.a.v. dienst RO/EZ, projectmanagement
Postbus 7081
9701 JB Groningen

3. Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel (gemeente) 

Zodra de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergun-
ning heeft ontvangen, maakt zij dit bekend via de rubriek 
 Stadsberichten in de Groninger Gezinsbode. Naar verwachting 
gebeurt dat eind augustus. Daarna stelt de gemeente een 
ontwerpbesluit op over het verlenen van de omgevingsvergun-
ning. Dit ontwerpbesluit ligt vanaf ongeveer eind september 
gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen 

een zienswijze indienen. Wanneer deze periode precies start, 
maakt de gemeente bekend via Stadsberichten en op de eigen 
website. Na de zienswijzeperiode beslist de gemeente of de 
omgevingsvergunning wordt verleend. Als dat het geval is, kan 
iedereen die een zienswijze heeft ingediend, gedurende zes 
weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Zienswijzen kunt u 
zowel mondeling als schriftelijk indienen. 

Schriftelijk (per post)
U kunt uw zienswijze per post sturen naar:
Dienst RO/EZ
T.a.v. afdeling BWT 
Postbus 7081
9701 JB Groningen 

Mondeling
Wilt u uw zienswijze mondeling indienen, belt u dan met de 
afdeling Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en 
GEO-informatie (VTH&G), telefoon (050) 367 81 11. U kunt 
dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

OVER hoe u kunt
reageren op de plannen
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