
Verslag Platform Weggebruikers Aanpak Ring Zuid 

Locatie:  De Frontier, Verlengde Meeuwerderweg 11, Groningen 

Datum:  5 juli 2011, 19.30 – 21.00 uur 

Aanwezig:  

Foppe Nieuwenhuis (Fietsersbond), Bob van Zanten (Kamer van Koophandel), Joke Stadhouder 

(WMO platform), Adriaan Verbree (WMO platform), Henk Bazuin (Ouderenraad), Jan Paul Corts 

(Qbuzz), Thijs Zondag (Brandweer), Marcel Ubels (Transport en Logistiek Nederland), Frank Aakster 

(OV Bureau), Eric Neef (ANWB), Jos Hillen (projectdirecteur), Luuk Hajema (omgevingsmanager), Alex 

Steenbergen (adviseur team bereikbaarheid), Anneke Wierenga (communicatieadviseur). 

Aafke Hania (Verkeer en Vervoer Nederland) en Menno Visser (Rover) hebben zich afgemeld. 

1. Welkom 

Luuk Hajema verwelkomt de aanwezigen en stelt projectdirecteur Jos Hillen en adviseur van het 

team bereikbaarheid Alex Steenbergen voor.  

2. Praktische afspraken 

Het volgende wordt afgesproken:  

 Wijze van verslaglegging: gemaakte afspraken kort op een rij zetten en discussies kort 

samenvatten.  

 Frequentie van bij elkaar komen: één keer per kwartaal en zo nodig vaker. 

 

3. Stand van zaken Aanpak Ring Zuid 

Projectdirecteur Jos Hillen geeft een presentatie over de stand van zaken. 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. Jos Hillen noemt ook de verschillende 

onderzoeksthema’s die onder de Milieu Effect Rapportage (MER) vallen. 

Luuk Hajema nodigt uit tot vragen. Bob van Zanten vraagt of het project nog wel onder de Crisis en 

Herstelwet valt. Hij vindt dat het lijkt alsof de stappen nog steeds erg veel tijd vragen. Jos Hillen 

antwoordt daarop dat vooral in de verkenningsfase een aantal versnellingen gerealiseerd zijn. Daarbij 

vertelt hij tevens dat de projectorganisatie wel volgens planning moeten blijven lopen. Voor 1 januari 

2014 moet het Tracébesluit zijn genomen, anders valt het project buiten de werking van de Crisis- en 

herstelwet. Extra opgave daarbij is te bewijzen dat het project en de ambities binnen het budget 

mogelijk zijn.  

4. Zienswijzenrapport 

Luuk Hajema vertelt op hoofdlijnen wat in het zienswijzenrapport staat. Het zienswijzenrapport is 

een samenvatting van de reacties op de kennisgeving van eind 2010 met de reactie van het project 

Aanpak Ring Zuid daarop. 



Thijs Zondag deelt mee dat het thema bereikbaarheid erg speelt bij de Brandweer. Hij vraagt of de 

Brandweer (en andere hulpverleningsdiensten) hierover in gesprek kan met de projectorganisatie. 

Jos Hillen antwoordt dat dat zowel in het platform kan als billateraal, als daar behoefte aan is.  

Luuk Hajema stelt de platformleden in de gelegenheid vragen te stellen over het Zienswijzenrapport. 

Omdat men nog niet genoeg tijd heeft gehad om het geheel te bestuderen wordt besloten om het de 

volgende keer nogmaals te behandelen. Jos Hillen nodigt uit vragen vooraf te mailen, zodat de 

projectorganisatie de antwoorden goed kan voorbereiden.  

5. Stand van zaken bereikbaarheidsplan Groningen 

Alex Steenbergen geeft een presentatie over de bereikbaarheid tijdens de ombouw. 

Bob van Zanten vraagt welke projecten in de planning voorrang krijgen. Hij vraagt ook of kan worden 

voorkomen dat andere projecten onverwachts gaan interfereren met dit project. Jos Hillen 

antwoordt daarop dat het de bedoeling is dat te voorkomen, maar dat de werkelijkheid weerbarstig 

is. Het is van belang dat de politiek in staat te stellen een goede afweging te maken, over de planning 

van de betreffende projecten. Luuk Hajema vult aan dat er daarom op dit moment al intensief 

overleg gevoerd wordt over de planning van de verschillende projecten.  

Alex Steenbergen vertelt dat het team bereikbaarheid graag input ontvangt van het platform. Ideeën 

zijn altijd welkom, via info@aanpakringzuid.nl. 

Frank Aakster vraagt of het mogelijk is om overleg te voeren over de uitwerking van de kruisende 

radiaalwegen in de stad en de doorstroming van het openbaar vervoer. Alex Steenbergen antwoordt 

dat op dit moment al overleg gevoerd wordt met Erwin Stoker van het OV bureau en dat hij verwacht 

dat de samenwerking in de uitwerking inderdaad alleen maar intensiever zal (moeten) worden. Frank 

verzoekt om Qbuzz ook te betrekken bij de uitwerking. Het project zegt toe initiatief te nemen voor 

nader overleg.  

6. Rondvraag 

Foppe Nieuwenhuis vraagt wanneer de Fietsersbond kan kijken naar een ontwerp met 

fietsverbindingen. Luuk Hajema antwoordt daarop dat er rond 1 december een Voorlopig Ontwerp 

zal liggen. Eind september presenteren we naar verwachting de eerste voorstudies. Jos Hillen zegt 

toe dat de Fietsersbond wordt uitgenodigd om met de ontwerpers te spreken over de fietsroutes in 

de ontwerpen.   

Thijs Zondag vraagt wanneer de hulpdiensten kunnen overleggen over het ontwerp. Jos Hillen zegt 

ook daarin toe dat het project initiatief neemt om de hulpdiensten tijdig uit te nodigen voor overleg.  

Gemaakte afspraken: 

 Het platform komt één keer per kwartaal en zo nodig vaker bijeen.  

Dinsdag 4 oktober 2011 is de volgende platformavond. 

 In het verslag staan de afspraken op een rij en komen de discussies kort aan bod. 

 Agendapunten voor volgende platformoverleg:  

o Zienswijzenrapport 

 De presentatie van Alex Steenbergen over de bereikbaarheid wordt op de website gezet. 


