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Geachte heer, mevrouw.
In de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer van 11 december 2013 hebben
wij uw raad toegezegd de stand van zaken rondom de aanpak van de zuidelijke ringweg per
brief te toe lichten.
Op 28 november 2013 is de laatste van de drie inspraakperiodes verstreken. Bij ons college
zijn 52 zienswijzen ingediend over het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen voor
de aanleg van een tunnel bij de Helperzoom. Resumerend: op het Ontwerp Trace Besluit zijn
291 zienswijzen ingediend, op de ontwerpinrichtingsplannen 73. Zoals aangekondigd maken
we samen met de partners de balans van de ingediende zienswijzen op, en worden zo nodig
gesprekken aangegaan met indieners om te bepalen of en op welke wijze zienswijzen zuilen
leiden tot wijzigingen in het Trace Besluit ontwerp.
In de aanbiedingsbrief bij het Ontwerp Trace besluit/ Milieu Effect Rapport en de Ontwerp
Inriclitingsplannen (ROB.3850165) hebben we de verwachting uitgesproken dat we eind
2013 een rangorde in de optimalisaties zouden moeten aanbrengen. Een keuze is op dit
moment opfinancielegronden echter nog niet noodzakelijk. Bovendien kan de verwerking
van zienswijzen hier invloed op hebben. Het totale overzicht waarmee de eindbalans
inhoudelijk enfinancieelkan worden opgemaakt verwachten wij zo vroeg mogelijk in het
tweede kwartaal van 2014.
Dat is ook het moment dat wij met u in gesprek komen en in het verlengde daarvan de
overwegingen over de zienswijzen en de optimalisaties met uw raad kunnen uitwisselen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de secretaris,
aarten) Ruys
drs
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