Afsprakenlijst Platform bewoners Aanpak Ring Zuid

Locatie:
Datum:

Gem. Groningen, RO/EZ
27 april 2011, 19.30 – 21.00 uur

Aanwezig:
Michiel Hillen, Annemieke Wouterse, Hillie Welp, Fred Nijnuis, Jan Noordbruis, Thies
Dijkhuis, Harmen de Vries, A. Lommers, Willem Dam, Jos Hillen (projectdirecteur), Luuk
Hajema (omgevingsmanager), Renate Boschma (communicatieadviseur).
Aanleiding
Op 27 april is het platform bewoners voor de eerste keer bijeen gekomen. Voor deze
bijeenkomst waren bewoners uitgenodigd die zich hadden aangemeld na de oproep van de
Stuurgroepleden tijdens de informatiebijeenkomst van 25 januari 2011 jl. in Martiniplaza.
Enkele bewoners hadden ook in hun zienswijze aangegeven mee te willen praten in een
platform.
Doel van de eerste bijeenkomst van het platform bewoners was een aantal afspraken te
maken over de rol van het platform.
Luuk Hajema heet iedereen welkom. Na een voorstelronde licht hij toe wat het doel is van
de avond. Jos Hillen licht daarna toe dat het Bestuurlijk Voorkeurs Alternatief (BVA) dat er
nu ligt, het uitgangspunt is. De alternatieven die in de fase hiervoor zijn opgesteld en
beoordeeld, zijn niet meer aan de orde. We zitten nu in de fase van planuitwerking van het
BVA. Hierin wordt bepaald hoe de weg er precies uit gaat zien en hoe deze wordt ingepast in
de omgeving. Daarvoor zullen verschillende mogelijkheden worden onderzocht en moeten
nog belangrijke keuzes worden gemaakt. De projectorganisatie wil de verschillende partijen
die gevolgen ondervinden van het ombouwen van de ringweg actief betrekken bij deze
planuitwerking. De omwonenden zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Jos Hillen vraagt dit
platform dan ook om mee te denken over de uitwerkingsrichtingen voor het Bestuurlijk
Voorkeurs Alternatief, en met vragen en suggesties te komen. Vervolgens licht hij toe welke
wettelijke kaders voor dit project gelden, hoe het plangebied van het project eruit ziet, wat
de tijdplanning is en welke onderdelen van de m.e.r.rapportage onderzocht gaan worden.
Het eerste overleg van dit platform was bedoeld om afspraken met elkaar te maken over de
functie en werkwijze van het platform. De bewoners geven aan dat ze in de komende
platforms willen spreken over: geluidsoverlast, gezondheidseffectscreening, positieve
kansen/mogelijkheden die in het project zitten, ontsluiting Euvelgunne en meetpalen.
Gemaakte afspraken platform bewoners 27 april 2011
1. alle informatie is openbaar tenzij anders met elkaar wordt besloten;
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2. na ieder platform wordt een afsprakenlijst opgesteld en gemaild en per post
verstuurd naar de bewoners. De afsprakenlijst wordt ook op de website geplaatst
3. agenda wordt volgende keer voor aanvang van het platform gemaild en per post
verstuurd
4. Luuk Hajema is voorzitter tot nader orde
5. Platform komt een keer per kwartaal bijeen, tenzij anders afgesproken
6. Platform blijft voorlopig zelfstandig en gaat niet op in het platform
bewonersorganisaties
7. het staat Iedereen vrij de openbare informatie te publiceren of te delen met de
media, tenzij anders wordt afgesproken
8. volgend overleg: 22 juni 2011, 19.30 – 21.00 uur, De Frontier

Onderwerpen voor het volgende platform:
a. GES (gezondheids effect screening)
b. Zienswijzenrapport
c. Bereikbaarheidsplan

Ter info:
Per 1 mei is de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid (nieuwe naam) gevestigd op een nieuw
adres:

De Frontier
Verlengde Meeuwerderweg 11
9723 ZM Groningen
Tel. 050- 3115883

Informatie over de plannen van de Zuidelijke Ringweg kunt u vinden op
www.ringzuidgroningen.nl.
Per half juni is de nieuwe website online: www.aanpakringzuid.nl

2

