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Onderwerp

Wijziging Tracébesluit Aanpak Ring Zuid

Geachte dames en heren,
1. Samenvatting
Op 28 maart 2017 informeerden wij u over de vaststeliing van het Wijziging Ontwerp Tracébesluit voor de
Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (Aanpak Ring Zuid) (brief met kenmerk 2017-08410/12/A.15). Inmiddeis
heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 4 september het Wijziging Tracébesluit (WTB) ondertekend.
Met het WTB worden twee van de drie optimalisaties in Aanpak Ring Zuid planoiogisch geregeld, namelijk de
volledige aansiuiting van de Europaweg op de Zuideiijke Ringweg en de maatregeien voor extra ruimteiijke
kwaliteit bij het Juiianapiein. Het WTB wordt op 13 september a.s. gepubliceerd en ter inzage gelegd bij de
gemeente en de provincie. De stukken zijn ook in te zien via
www.aanDakrinqzuid.ni/Dian/bibliotheek/Dlandocumenten. De beroepstermijn is 6 weken en ioopt tot 26 oktober
2017.
Om de derde optimalisatie - de Esperanto fiets- en voetgangerstunnel - planologisch te regelen is aiieen een
omgevingsvergunning nodig en dus geen herziening van het Tracébesluit. Combinatie Herepoort heeft deze
vergunning inmiddels aangevraagd. Deze vergunning is inmiddels verleend en hierop zijn geen zienswijzen
ingediend.
2. Doel en wettelijke grondslag
Deze brief is ter informatie.
3. Procesbeschrijving en planning
Op 28 maart 2017 informeerden wij u over de vaststelling van het Wijziging Ontwerp Tracébesiuit voor de
Zuideiijke Ringweg Groningen, fase 2 (Aanpak Ring Zuid) (kenmerk 2017-08410/12/A. 15). Inmiddels heeft de
minister van Infrastructuur en Milieu op 4 september het Wijziging Tracébesluit (WTB) ondertekend. Met het
WTB worden twee van de drie optimalisaties in Aanpak Ring Zuid planologisch geregeld, namelijk de volledige
aansiuiting van de Europaweg op de Zuideiijke Ringweg en de maatregeien voor extra ruimteiijke kwaliteit bij
het Julianaplein.
4. Begroting
Dit onderwerp valt onder het thema Mobiliteit en Infrastructuur van het programma Bereikbaar Groningen van
de begroting 2017.
5. Inspraak/participatie
Van 30 maart tot en met 10 mei 2017 konden belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens de
zienswijzenprocedure hun mening geven over de wijzigingen op het TB. Hierop kwamen in totaal
26 zienswijzen binnen. Deze reacties zijn ingediend door 46 personen en organisaties. Van de 26 reacties zijn
24 zienswijzen afkomstig van particulieren, één van een bedrijf en één van een belangenorganisatie.
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6. Nadere toelichting
In de zienswijzen zijn onder andere zorgen geuit over de gevolgen van de aanpassing op de verkeersintensiteit
op de Europaweg, overlast tijdens de bouw, bomen en water. De minister heeft in een Nota van Antwoord
aangegeven hoe zij is omgegaan met de binnengekomen zienswijzen. De Nota van Antwoord is voorbereid
door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid en vormt een bijlage bij het WTB. De zienswijzen hebben niet geleid tot
een aanpassing van het ontwerpbesluit.
Het WTB wordt op 13 september a.s. gepubliceerd en ter inzage gelegd bij de gemeente en de provincie. De
stukken zijn ook in te zien via www.aanpakrinazuid.nl/plan/bibliotheek/plandocumenten. De beroepstermijn is
6 weken en loopt tot 26 oktober 2017.
Om de derde optimalisatie - de Esperanto fiets- en voetgangerstunnel - planologisch te regelen is alleen een
omgevingsvergunning nodig, en dus geen herziening van het Tracébesluit. Combinatie Herepoort heeft deze
vergunning inmiddels aangevraagd. Deze vergunning is inmiddels verleend en hierop zijn geen zienswijzen
ingediend.
7. Afsluiting
Met de vaststelling van het WTB is weer een nieuwe stap gezet in de richting van de realisatie van de
optimalisaties. Het besluit om de optimalisaties definitief wel of niet aan de scope toe te voegen valt bij het
herijkingsbesluit in november 2017. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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