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Definitieve gunning project Aanpak Ring Zuid 

Geachte dames en heren, 

1. Samenvatting 
Op 15 april jl. hebben wij u geïnformeerd over het voornemen tot gunning van het project Aanpak Ring Zuid 
aan de combinatie Herepoort i.o. (onze brief van 15 april 2016, nr. 2016-21.539/15A/3, WE). Het doet ons 
genoegen u te kunnen melden dat er geen beroep is aangetekend tegen dit voornemen. Zoals u weet gaat 
het om gunning onder de voorwaarde dat het contract ontbonden kan worden als het Tracébesluit vernietigd 
wordt. Dit betekent dat de winnende aannemer nu aan de slag kan met de diverse voorbereidende 
werkzaamheden. Hij mag nog geen onomkeerbare werkzaamheden uitvoeren. 

2. Doel en wettelijke grondslag 
Definitieve gunning project Aanpak Ring Zuid. 

3. Procesbeschrijving en planning 

Prijs en kwaliteit 
De winnende combinatie Herepoort i.o. bestaat uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof 
Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV. Bij de 
aanbesteding is niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op kwaliteit, waar onder de ruimtelijke kwaliteit. De 
gegadigden konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en 
maatregelen om de risico's van het project te beperken. Een en ander zal later nader worden toegelicht. 

Uit de beoordeling van de aanbiedingen is gebleken dat de combinatie Herepoort i.o. het beste heeft 
gescoord op de combinatie prijs en kwaliteit, en daarmee de economisch meest voordelige inschrijving heeft 
gedaan. De combinatie Herepoort i.o. gaat het project realiseren voor een prijs van 388 miljoen euro 
inclusief btw. De aanbesteding heeft plaatsgevonden onder concurrentie en heeft geleid tot een aanbieding 
die onder de plafondprijs ligt. Dit biedt extra financiële zekerheid om eventuele tegenvallers op te vangen. 
De combinatie Herepoort i.o. geeft aan dat ca. 70% van de omzet neer zal slaan in de regio via de inzet van 
lokale partijen en leveranciers. 

De prijs is inclusief de drie optimalisaties, te weten de Esperanto fietstunnel, de volledige aansluiting op de 
Europaweg en het groene Julianaplein. De optimalisaties kunnen daarmee binnen budget gerealiseerd 
worden. Dit onder voorbehoud dat er zich geen onevenredig grote tegenvallers voordoen tussen het moment 
van gunning en het herijkingsmoment een jaar na gunning, en de waarborging van de planologische 
inpassing van deze optimalisaties. In het contract is de mogelijkheid opgenomen om bij het 
herijkingsmoment één of meer optimalisaties niet uit te voeren, als het risicoprofiel hiertoe aanleiding geeft. 
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Doordat de post onvoorzien met de bieding van de winnende combinatie aanzienlijk is opgehoogd, is de 
kans hierop een stuk kleiner geworden. 

Vervolg 
De komende periode gaat de combinatie Herepoort i.o. de voorbereidende werkzaamheden starten. Dit 
betekent het uitwerken van de fasering en planning, het bepalen van de wijze waarop belanghebbenden bij 
de planuitwerking worden betrokken en het verder uitwerken van het ontwerp. Zodra er inhoudelijk meer 
bekend is over deze uitwerkingen, zullen wij u hierover informeren. Te zijner tijd nodigen wij u graag uit voor 
een bijeenkomst waarin u kunt kennismaken met de aannemer. U wordt dan door de aannemer en het 
projectbureau geïnformeerd over de aanpak; tevens kunt u dan van gedachten wisselen over het vervolg. 

4. Begroting 
Dit onderwerp valt onder het thema Mobiliteit en Infrastructuur van het programma Bereikbaar Groningen 
van de begroting 2016. 

5. Inspraak/participatie 

Uitspraak Raad van State 
In september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak 
gedaan over het Tracébesluit en beslist dat het besluit binnen 24 weken op vijf punten beter gemotiveerd of 
aangepast moest worden. Dit heeft op 12 februari 2016 geleid tot een Wijzigingstracébesluit. Vijf personen of 
organisaties hebben hierop gereageerd. Vier hiervan hadden al een beroep ingesteld tegen het Tracébesluit. 
Daarnaast heeft één nieuw persoon beroep ingediend op het Wijzigingsbesluit. De Raad van State bepaalt 
binnenkort wanneer de eventuele hoorzitting plaatsvindt en de einduitspraak wordt gedaan. 

6. Nadere toelichting 
Niet van toepassing. 

7. Geheimhouding 
Niet van toepassing. 

8. Afsluiting 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

.Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


