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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

De periode 2015-2016 staat voor de Aanpak Ring Zuid in het teken van de 
aanbesteding. Daamaast start in deze periode het verleggen van kabels en 
leidingen, zodat de opdrachtnemer na gunning tijdig met de uitvoering van 
het hoofdbouwcontract kan beginnen. Met deze brief informeren wij uw raad 
over de start van het verleggen van de kabels en leidingen, die binnenkort zal 
plaatsvinden. 

Verleggen kabels en leidingen 
Er zijn circa 1.250 kabels en leidingen van derden in het projectgebied 
aanwezig. Ongeveer 500 daarvan leveren een conflict op met het project en 
moeten worden verlegd, aangepast of beschermd. Een deel wordt verlegd 
door de opdrachtnemer, maar een ander deel moet verlegd worden buiten het 
contract met de opdrachtnemer. De nutsbedrijven en de gemeente Groningen 
zijn daar verantwoordelijk voor, maar laten de werkzaamheden door 
aannemers uitvoeren. Groningen Bereikbaar is betrokken bij de afstemming 
van de werkzaamheden en de communicatie met weggebruikers. 

Wat gaat er gebeuren? 
Deze zomer starten Enexis en het Waterbedrijf als eerste nutsbedrijven met de 
werkzaamheden. Dit zal goed zichtbaar zijn voor publiek en er zullen 
plaatselijk verkeersafsluitingen en omleidingen nodig zijn. Vanzelfsprekend 
worden er maatregelen getroffen om de overlast voor verkeer, omwonenden 
en betrokken bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Zij worden hierover 
goed geinformeerd. 
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De Linie 
Enexis gaat via zogenaamde gestuurde boringen nieuwe leidingen voor gas en 
elektriciteit aanleggen vanaf de Bomholmstraat via de Kempkensberg, onder 
andere onder het Sterrebos door, naar de Papiermolenlaan. Omdat de 
gestuurde boringen diep onder de grond gaan, hoeven er geen wegen te 
worden opengebroken en geen bomen te worden gekapt. In de wijk De Linie 
ontstaat wel enige hinder voor het verkeer, doordat de verkeerscirculatie 
gedurende de werkzaamheden wordt aangepast. Daamaast wordt een 
tijdelijke parkeerplaats aan de Kempkensberg definitief opgeheven. 

Grunobuurt 
Het verleggen van waterleidingen door Waterbedrijf Groningen gaat voor 
meer hinder zorgen, met name voor bewoners van de Gmnobuurt. In deze 
buurt wordt de Snelliusstraat een week of zes opgebroken, waardoor 
woningen minder goed bereikbaar zijn en parkeerplaatsen tijdelijk vervallen. 
Dat gebeurt ook in een deel van de Lorenzstraat en de Muntinglaan. 
Weggebmikers en gebruikers van het Stadspark ondervinden enige hinder, 
omdat de Paterswoldseweg ter hoogte van de Concourslaan gedeeltelijk wordt 
geblokkeerd door boorapparatuur. Bij twee kruisingen in de Paterwoldseweg 
wordt de leiding in open ontgraving aangelegd. Dat levert verkeershinder op. 
De verkeersmaatregelen hiervoor zijn met de gemeente Groningen afgestemd. 
Ook bij de werkzaamheden van het Waterbedrijf is niet nodig om bomen te 
kappen. 

Waarom nu al? 
De werkzaamheden starten terwijl de beroepsprocedures op het Tracebesluit 
(TB) nog loopt. Hoewel het gaat om voorbereidende werkzaamheden die op 
grond van het Tracebesluit nu al uitgevoerd mogen worden, hadden we er ook 
voor kunnen kiezen om te wachten op een onherroepelijk TB. Er ligt een 
aantal overwegingen ten grondslag aan de keuze om nu te starten met deze 
werkzaamheden. In de eerste plaats heeft ons college de uitdrukkelijke wens 
om de werkzaamheden in de schoolvakantie uit te voeren, omdat de hinder 
dan beperkter blijft. Daamaast is het alleen buiten het stookseizoen - tussen 
april en oktober - mogelijk om gasleidingen te ontkoppelen en aan te sluiten. 
In combinatie met de wens om geen grote vertraging op de projectplanning 
op te lopen hebben deze overwegingen geleid tot dit scenario. 
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Communicatie 
De communicatie over de werkzaamheden vindt plaats onder regie van de 
projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. De bewoners van de Gmnobuurt en de 
Linie worden in een brief geinformeerd door de nutsbedrijven. 

Vanwege de grotere impact van de werkzaamheden wordt voor de bewoners 
van de Grunobuurt daamaast een informatiebijeenkomst georganiseerd. 
Verder is de informatie te vinden op de websites van Aanpak Ring Zuid en 
Groningen Bereikbaar en wordt er aandacht aan besteed in de krant van 
Groningen Bereikbaar die begin juni verschijnt. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


