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Geachte heer, mevrouw. 

Voor de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer van 13 mei j.1. hebben de 
fracties van de Christenunie, CDA, Stadspartij en SP een aantal bespreekpunten met 
betrekking tot de Aanpak Ring Zuid geagendeerd. Gelet op de volle agenda voor de 
commissievergadering van juni heeft de commissievoorzitter ons college gevraagd 
schriftelijk te reageren. 

Daarnaast hebben we zoals afgesproken op dinsdag 28 juni a.s. een workshop gepland, 
waarbij uw raad kennis kan maken met de aannemer van de Aanpak Ring Zuid. Dat is 
ook een uitgelezen moment om met de aannemers en ons college in gesprek te gaan over 
de uitvoeringsfase en de wijze waarop bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. 

/. Onderdeel van het uitvoeringcontract is dat tijdens de bouw met de bewoners en 
Jtun organisaties de aannemer ruim van tevoren een plan opstelt waarin vermeld 
staat op welke wijze verkeers- en bouwoverlast tot een minimum beperkt wordt. 
Gezien de diverse belangen die gemoeid zijn bij het opstellen van een dergelijk 
plan is de kans reëel dat bewoners enerzijds en anderzijds projectbureau en 
aannemer het niet met elkaar eens worden. De gemeenteraad behartigt de 
belangen van de bevolking van de stad. Is de raadscommissie daarom met ons van 
mening dat bewoners dergelijke uitvoeringsplannen en hun bezwaren moeten 
kunnen voorleggen aan de raadscommissie? 

In algemene zin staat het de raad natuurlijk vrij om te agenderen wat zij daartoe 
relevant acht. De Aanpak Ring Zuid is een complex project, midden in de 
bestaande stad. Juist bij dit project zijn er veel dwarsverbanden met andere 
projecten en onderdelen die met de gemeente samenhangen, of waar de gemeente 
direct invloed op uitoefent. 
Wij hechten - net als uw raad veel belang aan een goede betrokkenheid van 
bewoners. Daarom is als kader aan de aannemer meegegeven dat zij hun inspraak 
zorgvuldig moeten vormgeven. Ons college houdt dit uiteraard goed in de gaten. 
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Mochten er zorgen spelen bij bewoners, dan staat het de raad het altijd vrij om 
daar een politieke discussie over te voeren. 

2. Ook houdt het uitvoeringscontract in dat voor diverse delen van het onderliggend 
wegennet zoals bijv. rond de Vondellaan nog concrete inrichtingsplannen 
gemaakt worden. De aannemer heeft hierbij de taak nauw overleg te voeren met 
omwonenden en als het even kan, overeenstemming te bereiken. De gemeenteraad 
behartigt de belangen van de bevolking van de stad. Is de commissie het daarom 
met ons van mening dat het college dergelijke uitvoeringsplannen moet 
voorleggen aan de raadscommissie zodat betrokken bewoners eventuele bezwaren 
kenbaar kunnen maken ? 

De raad heeft de inrichtingsplannen uitvoerig besproken, na een zorgvuldige 
procedure gelijk met OTB en TB, en daarmee ook het kader voor de concrete 
uitvoering. Zoals gezegd maakt een zorgvuldig vormgegeven inspraak onderdeel 
uit van het kader voor de aannemer. Wij zullen ook op dit punt de vinger aan de 
pols houden. Concreet betekent dit dat inrichtingsplannen Vondellaan, Maaslaan 
en Zuiderplantsoen niet ter besluitvorming aan de raads worden voorgelegd Wel 
willen wij, net als bij de uitwerking van het inrichtingsplan voor Helpman, uw 
raad uiteraard informeren over het eindresultaat. 

3. Zoals toegezegd start de komende tijd een uitvoerig communicatietraject onder 
andere over de onder 1 en2 genoemde onderwerpen. Gezien de zorgen die 
bestaan vinden wij het van groot belang om als volksvertegenwoordigers frequent 
op de hoogte te worden gebracht over het verloop van de uitvoering, het ontstaan 
van mogelijke knelpunten en reacties van bewoners. Vandaar dat wij: 
• Op de hoogte gehouden willen worden door het gemeentebestuur van het 

tijdstip van bewonersbijeenkomsten in buurten en wijken waar nadere 
uitwerkingsonderwerpen aan de orde komen; 

• Verwachten dat het college ons regelmatig informeert, zowel schriftelijk als 
mondeling in de commissie B&V hoe de wisselwerking tussen de uitvoering 
van het project en bewoners verloopt; 

• Een kennismakingsbijeenkomst willen met de aannemer om onder meer te 
vernemen hoe hij de communicatie met bewoners denkt te gaan inrichten. 

• Is de commissie dit met ons eens? Zijn er nog andere vormen hoe de 
commissie de vinger aan de pols wil houden? 

De samenwerkende partijen hebben het goede gebruik ontwikkeld om bewoners 
en raad nauwgezet te informeren, zowel over praktische aangelegenheden als 
bewonersbijeenkomsten alsook planologische procedures. Ons college draagt zorg 
voor korte lijnen tussen verschillende betrokkenen, waardoor informatie snel 
beschikbaar komt. Tussen Raad, aannemer, bewoners, ondernemers en 
projectpartners enz.). 
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Ons college hecht dan ook aan een goede betrokkenheid van uw raad en willen dit 
op eenzelfde wijze blijven faciliteren, bijvoorbeeld door u uit te nodigen 
bewonersbijeenkomsten bij te wonen Voor de kennismaking met de aannemer is 
inmiddels een datum gekozen, 28 juni a.s. 

groet, 
wethouders van Groningen, 

de burgi 
Peter den 

de secretaris. 
Peter Teesink 


