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Onderwerp : PS rapportage T1-2020 Aanpak Ring Zuid

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 12 februari 2020 (kenmerk 2020-010573/7/A.17) hebben wij u de vorige PS rapportage 
toegestuurd. 

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. 

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

Er is een grote behoefte bij uw staten aan duidelijkheid over de totaaloplossing voor de financiële situatie. 
Helaas kunnen wij deze duidelijkheid nog niet geven, aangezien de partijen nog in overleg zijn. Zodra er een 
uitkomst ligt, zullen wij u informeren. Dat maakt dat het financiële beeld van deze voortgangsrapportage niet 
afwijkt van de vorige rapportage.
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Voortgang werkzaamheden
Er is de afgelopen maanden verder gewerkt aan het intrillen van de damwanden voor de bouwkuip van de 
verdiepte ligging. De Helperzoomtunnel is op 3 april 2020 in gebruik genomen. De Esperantokruising is per 4 
april 2020 afgesloten. Het gewijzigd Tracébesluit voor de fietstunnel bij de Papiermolen is onherroepelijk 
geworden. Op 18 april is de onderdoorgang bij de Hereweg weer geopend voor fietsers en voetgangers.

Inmiddels is gestart met de volgende werkzaamheden:
- Aanleg op- en afrit bij Eemspoort en Driebond (Kieler Bocht/Stettinweg)
- Grondwerk voor het nieuwe viaduct en de A28-oprit bij de Brailleweg
- Grondwerk voor de op- en afritten bij Groningen-West.  
- Dempen deel Oude Winschoterdiep t.b.v. aanleg bouwkuip VDL.
- Uitgraven van de bouwkuip en het plaatsen van ankers

Vooruitblik 2020:
- Beginnen met de ombouw van het Vrijheidsplein;
- De by-pass op het vernieuwde knooppunt Westerbroek in gebruik nemen;
- Start werkzaamheden rondom het verleggen van de verbindingsweg en het fietspad tussen de rotonde bij 

Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein 

Corona
Sinds medio maart 2020 zijn vanwege de bestrijding van het coronavirus beperkende maatregelen van kracht. 
CHP werkt volgens de RIVM-richtlijnen. Er zijn maatregelen getroffen op de bouw en CHP heeft een aantal 
toezichthouders aangesteld om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Met 
inachtneming van deze richtlijnen gaan de werkzaamheden aan de Ring Zuid door. Vooralsnog leiden de 
gevolgen van het coronavirus niet tot vertraging. In bepaalde gevallen kunnen werkzaamheden, zoals het 
intrillen van de damwandplanken, vanwege de rustige situatie op de weg door de week worden uitgevoerd in 
plaats van in het weekend. Een mogelijk risico als gevolg van het coronavirus is dat de aanlevering van 
bepaalde materialen vanuit het buitenland belemmerd wordt.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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