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Onderwerp : PS-rapportage T2-2019 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 21 mei 2019 (kenmerk 2019-038177/20/A.18) 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
De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak 
Ring Zuid voor de periode maart-augustus van 2019, aangevuld met de actualiteit. Deze rapportage wordt 
tevens door het college van B&W aan de gemeenteraad van Groningen voorgelegd.
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Tijdens de zomer zijn twee belangrijke mijlpalen behaald: het inschuiven van de Helperzoomtunnel onder het 
spoor en het intrillen van de damwanden aan de noordkant van de te maken Verdiepte Ligging. Ondanks de 
hinder die het voor omwonenden oplevert, kijken wij tevreden terug op hoe deze zomerperiode is verlopen.

In de rapportage gaan we in op de voortgang van de uitvoering van de adviezen van de commissie Hertogh, 
gaan we in op de thema’s die aandacht behoeven van de opdrachtgever(s) en geven we een doorkijk naar alle 
actuele werkzaamheden op- en rondom de zuidelijke ringweg. Nu de werkzaamheden op stoom zijn gekomen, 
neemt het aanbod aan informatie over de uitvoering van de ombouw toe. Via de website van het project, de 
nieuwsbrieven, sociale media, kranten en bijeenkomsten wordt hier in ruime mate in voorzien. Wij nodigen uw 
staten vooral uit om daar gebruik van (blijven) te maken.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.
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