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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer W. Koks van
de fractie van de SP, de heer A. Sijbolts van de fractie van Stad en
Ommeland en mevrouw M. Woldhuis van de fractie van 100% Groningen,
gestelde vragen over de stand van zaken rondom de aanpak van de zuidelijke
ringweg. De brief van de vragensteller(s) treft u als bijlage aan.
In de vragen verwijzen de stellers naar een opinieartikel in het Dagblad van
het Noorden, van 25 oktober jl.
1.

In het artikel wordt gesteld dat voor de verdiepte ligging de zuidelijke
ring een andere bouwmethode gekozen is c.q. overwogen wordt: bouwen
met bronbemaling. Daarbij wordt opgemerkt dat deze methode grote
gevolgen heeft voor flora, fauna en omliggende bebouwing. Tevens dat
juridisch deze andere methode niet past in het trajectbesluit en de
milieubepalingen.
a. Is besloten of wordt overwogen tot een andere bouwmethode rond de
verdiepte ligging? Zo ja wat is daarvan de reden en past dit binnen het
huidige Trajectbesluit en MER? Zo nee, wat heeft aanpassing voor
gevolgen in de tijd en totale bouwkosten?
b. Welke gevolgen/risico’s heeft deze nieuwe methode ten opzichte van
de eerder gekozen werkwijze voor flora/fauna en aanliggende
bebouwing?
a. De gehanteerde en gegunde contractvorm leidt ertoe dat de
Opdrachtnemer zelf een bouwmethode kan uitwerken en toepassen
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binnen gestelde eisen (o.a. binnen het Tracé Besluit en MER) van het
contract. Een bouwmethode is niet vooraf vastgesteld door de
Opdrachtgever. Daarmee is er dus ook geen sprake van besluiten tot
of overwegen van een andere bouwmethode.
b. Er is momenteel geen sprake van een nieuwe methode. Op dit
moment ontwerpt de Opdrachtnemer een verdiepte ligging inclusief
bouwmethode. De Opdrachtgever toetst vervolgens of deze
ontwerpen en bouwmethode voldoen aan de gestelde eisen in het
contract. Het gaat daarbij o.a. om eisen met betrekking tot flora/fauna
en aanliggende bebouwing.

2.

De website van Aanpak Ring Zuid meldt op 18 september dat na zes
weken de opdrachtgevers de balans opmaken “waar de commissie
Hertogh op dat moment staat”. De volgende voortgangrapportage aan
de raad is gepland in januari 2019. Wordt de raad en de stad eerder
geïnformeerd over de uitkomst van die balans? Zo ja, wanneer en op
welke wijze? Zo nee, waarom niet?
In het geciteerde bericht op de website staat ook dat we geen termijn
hebben afgesproken met de commissie over het uitbrengen van het
advies, omdat het van belang is dat de commissie in rust tot gesprekken
en adviezen kan komen. Afgesproken is dat de voorzitter van de
commissie na zes weken aan ons zal rapporteren hoe het ervoor staat.
Inmiddels is duidelijk dat de commissie nog volop aan het werk is. De
voorzitter van de commissie heeft ons laten weten het advies zo snel
mogelijk maar in elk geval voor het einde van dit jaar aan te leveren. Als
er vóór de geplande voortgangsrapportage in januari vanuit de commissie
informatie bekend wordt die belangrijk is voor uw raad, dan zullen wij u
dit vanzelfsprekend melden. Zo hebben wij u ook geïnformeerd over de
brief en rapportage van het college van Gedeputeerde Staten aan de
Provinciale Staten.

3.

Sinds eind september is naar buiten toe sprake van complete radiostilte
op enkele uitvoeringsdetails na. Wie de website van Aanpak Ring Zuid
gebruikt als bron van informatie over oorzaken van de problemen,
oplossingen, gevolgenreductie en planning moet diep graven, stuit op
verouderd informatie materiaal (bijv. de laatste info krant is van juli
2017, laatste bijlage Gezinsbode van februari 2018). Heeft het college op
grond van de wensen van de raad ondertussen een pr-aanpak gericht op
het tegengaan van de negatieve beeldvorming rondom de aanpak ring
zuid? Zo ja, hoe ziet deze er uit? Zo nee, waarom niet?
Wij herkennen ons niet in uw constatering dat er een complete radiostilte
zou zijn. Met onze brief van 18 september jl. en de bespreking van deze
brief op 26 september in de raadsvergadering hebben we gedeeld wat er
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de komende maanden te gebeuren staat. De komende periode zullen er
naar verwachting geen grootschalige werkzaamheden plaatsvinden. De
kleinere werkzaamheden waar al toestemming voor is gegeven, worden
wel uitgevoerd. Hier wordt ook vanuit het project over gecommuniceerd.
Ondertussen is de commissie Hertogh aan de slag met haar advies, zie
vraag 2. En werkt de aannemer aan een herziene planning.
Vanuit het project Aanpak Ring Zuid intensiveren wij de gezamenlijke
communicatie via de eigen platforms in beeld en geluid. Daarbij worden
niet alleen bestuurlijke besluiten gemeld, maar wordt ook het brede
verhaal over de voortgang van het project meer voor het voetlicht
gebracht. Hieronder sommen we aantal recente voorbeelden van deze
aanpak op:
• Op 18 september jl. is een nieuwsbericht geplaatst met 12 vragen
over de zuidelijke ringweg. Hierin staat aangegeven waarom er
nog geen nieuwe planning is, dat wij geen planning
communiceren zolang er nog geen voldoende zekerheid over is en
dat een adviescommissie in het leven is geroepen.
• Op 26 september is er een nieuwsbericht geplaatst met meer
informatie over de commissie.
• Vanuit het project is ook meegewerkt aan de Ring Zuid-special
van de wijkkrant De Oosterpoorter die in oktober is verschenen;
• Daarnaast is op 6 november jl een interview gepubliceerd met de
omgevingsmanagers van ARZ en CHP, waarin zij ingaan op de
huidige stand van zaken rond het project.
Zoals aangegeven informeren wij uw raad zodra wij afdoende zekerheid
hebben over de planning of wanneer er vervolgstappen zijn naar aanleiding
van het nog uit te brengen advies van de commissie Hertogh.
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