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Brief aan raad en staten uitspraak Raad van State

Geachte dames en heren,

t/7

1. Samenvatting
In deze brief gaan wij in op de tussenuitspraak door de Raad van State voor het
project Aanpak Ring Zuid. Hierin wordt aangegeven welke aanpassingen nader
gemotiveerd moeten worden in het tracé besluit. De minister krijgt hiervoor
24 weken de tijd.
2. Doel en wettelijke grondslag
Wij zenden u deze brief ter informatie.
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3. Procesbeschrijving en planning
Binnen 24 weken moet de minister het besluit nader motiveren en indien nodig
onderzoek laten verrichten. De gunning is gepland in het eerste kwartaal van 2016
en de start van de werkzaamheden eind 2016. Wij streven ernaar deze planning te
kunnen handhaven.
4. Begroting
Dit onderwerp valt onder het thema Mobiliteit en infrastructuur van het programma
Bereikbaar Groningen van de begroting 2015.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing.
6. Nadere toelichting
Op woensdag 16 september jl. heeft de Raad van State tussenuitspraak gedaan in
de beroepsprocedure in het kader van het project Aanpak Ring Zuid. Wij lichten in
deze brief de tussenuitspraak toe en schetsen de vervolgstappen.
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Uitspraak.
De Raad van State onderkent het belang van een spoedige afhandeling en geeft
de minister daarom de gelegenheid het Tracébesluit op vijf punten aan te passen,
via een 'bestuurlijke lus'. Dit kan door het besluit nader te motiveren en indien
nodig nader onderzoek te verrichten, dan wel het vastgestelde besluit te wijzigen.
De minister krijgt daarvoor 24 weken de tijd. Op alle andere punten zijn de
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ingediende beroepen ongegrond verklaard of de indieners niet ontvankelijk
verklaard.
De vijf punten betreffen:
« Verkeersveiligtieidsaudit: volgens de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken
had er een verkeersveiligheidsaudit (oordeel van externe deskundigen)
plaats moeten vinden. In de MER is de verkeersveiligheid wel onderzocht
en daarbij is ook een verkeersveiligheidseffect-beoordeling uitgevoerd die
voldoet aan de richtlijn. Maar volgens de Raad van State had er ook een
verkeersveiligheidsaudit moeten plaatsvinden.
O Onderzoek woning Papiermoleniaan: een woning aan de Papiermolenlaan
is in het Tracébesluit ten onrechte niet als geluidsaneringswoning
aangemerkt. De Raad van State vindt dat dit wel had gemoeten, en dat
vervolgens aanvullend onderzocht moet worden of er dan nog
geluidwerende maatregelen moeten worden getroffen.
O Voetgangersbrug: in het Tracébesluit is een zoekgebied voor de
voetgangersbrug ter hoogte van het Fongerspad en de Papiermolen
opgenomen. Het zoekgebied beoogt ruimte te creëren om in overleg met
belanghebbenden de beste oplossing te bepalen en daarbij gebruik te
kunnen maken van de creativiteit van de aannemer. Het zoekgebied grenst
aan een perceel aan de Papiermolenlaan. De Raad van State oordeelt dat
het zoekgebied tot gevolg kan hebben dat de brug direct tegen het perceel
aan komt te liggen, waardoor een forse inbreuk op de privacy en het woonen leefklimaat kan ontstaan. Daarom moet er een waarborg in het
Tracébesluit worden opgenomen die dit voorkomt.
• Verder is in de planstudiefase onderzocht of het mogelijk is om de
bestaande fietstunnel te vervangen. De Raad van State is echter van
oordeel dat niet is gebleken dat dit afdoende is onderzocht.
• Tot slot moet onderzocht worden of het verdwijnen van de fietstunnel bij de
Papiermolen tot gevolg heeft dat de buiten het plangebied gelegen vaste
rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen worden verstoord.
Vervolg.
De minister zal de Raad van State mede namens de provincie en de gemeente
schriftelijk laten weten op welke wijze de gevraagde aanpassingen zijn
doorgevoerd. De betrokken indieners van beroepsschriften krijgen de gelegenheid
om daarover hun zienswijze naar voren te brengen. Daarna volgt er de
einduitspraak, waarbij de Raad van State rekening houdt met de doorgevoerde
aanpassingen. De samenwerkende overheden zien goede mogelijkheden de
gevraagde aanpassingen binnen de gestelde termijn door te voeren.
Afgelopen week is in opdracht van het projectbureau eenbegin gemaakt met het
verleggen van kabels en leidingen. Het Waterbedrijf Groningen voert
werkzaamheden uit in en nabij de Grunobuurt en Enexis tussen de Hereweg en
het Europapark. Deze werkzaamheden kunnen doorgaan. Ten aanzien van de
aanbestedingsprocedure die momenteel gaande is: de gunning staat gepland in
het eerste kwartaal van 2016 en de start van de werkzaamheden eind 2016. Door
voortvarend aan de slag te gaan met de aanpassingen verwachten wij de huidige
planning te kunnen handhaven.
Uitspraak omgevingsvergunning Helperzoomtunnel.
Voor de Helperzoomtunnel, die de bestaande spoorwegovergang bij de
Esperantostraat gaat vervangen, wordt een aparte juridische procedure gevolgd.
De gemeente heeft hier op 29 september 2014 een omgevingsvergunning voor
verleend. Hiertegen zijn zes beroepen ingediend bij de Rechtbank NoordNederland. De Rechtbank heeft op 16 september 2015 hierover uitspraak gedaan
en alle ingediende beroepen op verschillende gronden afgewezen.

Belanghebbenden kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de Raad van
State. Daar hebben zij zes weken de tijd voor.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing.
8. Afsiuiting
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

