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Geachte dames en heren, 

1. Samenvatting 
Bijgaand sturen wij u ter informatie de brief van de NAM waarin zij een reactie 
geeft op de brief die wij samen met het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Groningen hebben gestuurd over de aardbevingproblematiek en 
de eventuele extra bouwkosten voor de te reconstrueren Zuidelijke Ringweg 
Groningen. 
Daarnaast ontvangt u de brief van het Ministerie van Economische Zaken waarin 
afspraken betreffende deze problematiek schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Doel en wettelijke grondslag 
Ter informatie, 

3. Procesbeschrijving en planning 
In onze brief van 29 september 2014 met als kenmerk 2014-38.503/39/A.9 over 
het Tracébesluit en de inrichtingsplannen Aanpak Ring Zuid en de 
omgevingsvergunning Helperzoomtunnel hebben wij u geïnformeerd dat wij samen 
met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen 
een brief aan de NAM hebben gestuurd. In deze brief hebben wij de 
aardbevingsproblematiek en de eventuele extra bouwkosten voor de te 
reconstrueren Zuidelijke Ringweg die hiermee samenhangen geadresseerd en 
hebben wij aangegeven dat deze kosten niet ten laste van het projectbudget 
kunnen worden gebracht. 

Bijgaand sturen wij u ter informatie de brief van de NAM waarin zij hier een reactie 
op geeft. In deze brief wordt aangegeven dat de NAM niet de toezegging kan doen 
de onvoorziene kosten te vergoeden, die mogelijk in het project Aanpak Ring Zuid 
gemaakt moeten worden vanwege nieuwe eisen ten aanzien van 
aardbevingsbestendigheid. 

Aan de NAM is als reactie op 4 februari 2015 een brief gestuurd (met als kenmerk 
2015-04200/6) waarin is aangegeven dat wij inhoudelijk nog niet kunnen reageren 
op haar brief, omdat wij in gesprek zijn met het Rijk over de 
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aardbevingsgerelateerde problematiek in de provincie Groningen, teneinde te 
bezien of langs de weg van overleg een voor ons acceptabele oplossing kan 
worden bereikt. 
Daarnaast is aan de NAM bericht dat wij inhoudelijk later op de zaak terug zullen 
komen en dat uit onze brief op geen enkele wijze afgeleid kan worden dat de 
provincie met de inhoud van haar brief instemt. 

Inmiddels zijn er met het Rijk afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de 
meerkosten voor aardbevingbestendig bouwen bij de reconstructie van de 
Zuidelijke Ringweg Groningen. Op 27 februari 2015 is schriftelijk bevestigd dat 
indien het risico op bodembewegingen ten gevolge van de aardgaswinning 
indiceren dat het ontwerp en de constructie van de bouwwerken gewijzigd moeten 
worden op grond van de ontwerp Nederlandse Praktijk-Richtlijn, of daaropvolgende 
wijziging van de bouwvoorschriften van het Rijk, zullen de meerkosten daarvan ten 
laste van het Rijk komen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft met de 
NAM afgesproken dat de NAM garant staat voor deze meerkosten. 

4. Begroting 
Dit onderwerp valt onder het thema Mobiliteit & Infrastructuur van het programma 
Bereikbaar Groningen van de begroting 2015. 

5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing. 

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. 

Bijlagen: 

, secretaris. 
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