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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Op 21 juni 2018 hebben wij uw raad in een brief geïnformeerd over het feit
dat de einddatum van het project Aanpak Ring Zuid gaat opschuiven met drie
jaar (brief, kenmerk 7004404). Tevens hebben we aangegeven dat
Combinatie Herepoort (CHP) heeft verzocht om een stremming van vijf tot
zes weken van de zuidelijke ringweg in één richting tijdens de zomer van
2018. In deze periode zou Combinatie Herepoort damwanden intrillen voor
de bouwkuip van de verdiepte ligging. Deze beheersmaatregel zou er aan bij
kunnen dragen dat de vertraging kan worden teruggebracht tot twee jaar. We
kondigden toen ook aan dat aan de toestemming voor een zomerstremming
een aantal voorwaarden verbonden was, en dat de werkzaamheden op basis
van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk afgelast konden worden.
Inmiddels is na de toetsing van het projectbureau duidelijk geworden dat de
stuurgroep geen toestemming kan geven voor de zomerstremming.
Belangrijkste reden is dat op basis van het uitvoeringsontwerp van CHP er
onvoldoende zekerheid is dat de werkzaamheden voor de bouwkuip van de
verdiepte ligging op een verantwoorde wijze veilig en beheerst kunnen
worden uitgevoerd. Er zijn op dit moment te veel onduidelijkheden, en er is
niet voldoende tijd dit op een zorgvuldige manier te onderzoeken en op te
lossen. In het ingediende uitvoeringsontwerp is onvoldoende zicht op de
risico's en de impact van de geplande werkzaamheden op de omgeving,
bijvoorbeeld de gebouwen, kabels en leidingen en het groen.
De stuurgroep betreurt dat er op dit moment geen toestemming kan worden
gegeven voor de zomerstremming als beheersmaatregel op de planning. Alle
betrokken partijen zagen het voordeel van de zomerstremming in en hebben
zich met volle kracht ingezet om mee te werken aan de realisatie van de
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voorwaarden. Kwaliteit en veiligheid staan echter voorop, en vanuit dat
uitgangspunt is dit de enige mogelijke beslissing.
Zoals eerder aangegeven zal de vertraging zonder zomerstremming volgens
de informatie van CHP op kunnen lopen naar circa driejaar. Wij realiseren
ons terdege dat dit opnieuw een flinke tegenvaller is voor met name de
omwonenden, het bedrijfsleven en de weggebruikers. CHP heeft bij het
indienen van de planning naast de zomerstremming ook een aantal andere
mogelijkheden voorgesteld om de vertraging te beperken. De haalbaarheid
van deze mogelijkheden zijn we op dit moment samen met CHP aan het
onderzoeken.
De projectorganisatie heeft CHP gevraagd de planningsconsequenties van de
ontstane situatie zo snel mogelijk in beeld te brengen en een beeld te schetsen
wat het betekent voor de voortgang van de werkzaamheden. De
werkzaamheden rondom de Brailleweg en de renovatie van het viaduct
Vrijheidsplein zullen de komende periode naar verwachting gewoon
doorgang vinden. Met betrekking tot de financiële gevolgen van de vertraging
blijft ons uitgangspunt onverkort dat het contract met CHP daarbij de basis is.
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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