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Onderwerp

: Beantwoording Statenvragen PVV over de Aanpak Ring Zuid

Geachte heren Van Kesteren en Ram,
Hierbij beantwoorden wij uw vragen over de Aanpak Ring Zuid, zoals door u gesteld in uw brief van 1
februari 2021.
1. Waarom zit er op het project Aanpak Ring Zuid geen weg- en waterbouwdeskundige die
dagelijks toeziet op een verantwoorde en veilige uitvoering van de werkzaamheden?
Een deskundige die tevens elk kwartaalverslag uit kan brengen aan Provinciale Staten
en gemeenteraad.
De uitvoering van het project gebeurt, conform de Realisatieovereenkomst, door het projectbureau
Aanpak Ring Zuid. In het project werken deskundigen van Rijkswaterstaat, provincie en gemeente en
adviesbureaus. Het betreft bijvoorbeeld medewerkers met een technische achtergrond (infrastructuur,
wegenbouw) en kennis op het gebied van omgevingsmanagement en contracten. Zij zien toe op een
veilige en beheerste uitvoering van het project. U ontvangt periodiek de T-rapportages van het project
waarin de stand van zaken wordt beschreven. Daarnaast kunnen informerende technische sessies
worden georganiseerd waar door vertegenwoordigers van de projectorganisatie een toelichting
gegeven kan worden op de uitvoering van het project.
2. Kan het College van GS aangeven of in het kostenplaatje voor de provincie ook alle
kosten die door de provincie gemaakt zijn of nog worden gemaakt voor kabels en
leidingen zijn opgenomen? En zo nee, waarom niet?
De kosten voor kabels en leidingen maken onderdeel uit van het projectbudget.
3. Kan het College van GS uitleggen waarom de permanente webcam die boven het
project Aanpak Ring Zuid hangt permanent uitstaat?
Er was sprake van een technisch defect waardoor de camera, die gericht staat op de bouwkuip van de
verdiepte ligging, tijdelijk buiten werking was.

4. Is het College van GS bereid om alles in het werk te stellen om de permanente webcam
weer permanent aan te zetten? En zo nee, waarom niet?
De camera is inmiddels weer in werking gesteld.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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