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Geachte dames en heren,
Aanleiding
In de Statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie hebben wij u toegezegd uw Staten periodiek te
informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid.
Eerdere behandeling in PS
Met onze brief van 29 september 2020 (kenmerk 2020-080743) hebben wij u de vorige PS rapportage
toegestuurd. Recent heeft u een besluit genomen over de Voordracht voor een extra bijdrage aan het project
Aanpak Ring Zuid (voordracht 2020-079949).
Rol en bevoegdheden PS in deze fase
U ontvangt deze rapportage ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.
Vervolg
Deze rapportage sturen wij u drie keer per jaar, op basis van de Trimester-rapportages van het project die voor
de projectverantwoording door Rijkswaterstaat ook drie keer per jaar worden opgesteld. En vanzelfsprekend
informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen
wachten.
Bij het opstellen van de rapportage T3-2020 over de periode september-december 2020 zijn wij ingehaald door
de actualiteit: het ondertekenen van de Vaststellingsovereenkomst in januari 2021 en uw besluitvorming op 3
februari 2021 over een extra bijdrage aan het project. De impact hiervan is niet zichtbaar in de nu voorliggende
rapportage over de laatste maanden van 2020 maar wordt verwerkt in de rapportage T1-2021.
Extern betrokkenen
Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin het Rijk, de provincie Groningen
en de gemeente Groningen zijn vertegenwoordigd. Het rijk is het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg,
want het gaat om een rijksweg. Rijkswaterstaat voert het plan uit en is contractueel opdrachtgever voor het
hoofdbouwcontract. Opdrachtnemer is Combinatie Herepoort. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en
Combinatie Herepoort onderhouden het contact met belanghebbenden, vaak samen met Groningen Bereikbaar
(voor bereikbaarheidsaspecten).
Nadere toelichting
Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Postbus 610
9700 AP Groningen

Telefoon
050 316 4911

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl
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In deze periode is volop gewerkt aan de verdere aanleg van de verdiepte ligging. Zo is bijvoorbeeld gewerkt
aan de voorbereiding van de bouw van de spoormoot die rond Hemelvaart 2021 geplaatst zal worden. Ook is
het definitief ontwerp van de verdiepte ligging gereed en geaccepteerd door opdrachtgever ARZ.
Half november is de nieuwe afrit bij de Kielerbocht opengesteld. In december is ook de bypass bij het
Knooppunt Westerbroek geopend. Vanaf augustus startte CHP met de voorbouw van de viaducten bij de Laan
Corpus den Hoorn. In oktober is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de renovatie van het viaduct bij
de van Iddekingeweg onder de A28. Eind oktober is het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg geplaatst en
eind november werd het verkeer richting het Julianaplein omgezet naar een tijdelijke weg. Ook het verkeer
vanaf het Julianaplein schoof een baan op. Daarom is de oude noordbaan nu vrij van verkeer. Sinds het
tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg in gebruik is, kwamen er klachten van omwonenden over
geluidsoverlast en trillingen. Combinatie Herepoort werkt aan oplossingen hiervoor.
Zoals ook in de vorige rapportage is gemeld blijft de planning ambitieus, mede omdat de effecten van Covid-19
onzeker blijven. Met name Verdiepte ligging en Julianaplein blijven kritisch. Daarom zijn wij verheugd te kunnen
melden dat de toestemming is ontvangen voor een buitendienststelling in Hemelvaart 2021 om het spoordek
van de Verdiepte Ligging in te schuiven.
Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
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