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Zuidelijke Ringweg

Geachte heer Schrikke ma,
Met betrekking tot het project Zuidelijke Ringweg bevestig ik het volgende:
Het project Zuidelijke Ringweg Groningen word t door Rijkswaterstaat uitgevoerd
voor rekening en risico van de provincie Groningen. De meerkosten voor
aardbevingsbestendig bouwen waren ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst niet bekend en vormen daarmee een onvoorziene o mstandigheid
die niet voor risico van de provincie mag worden gebracht.
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In de op 16 december 2014 ondertekende Realisatieovereenkomst Zuidelijke
Ringweg Groningen Fase 2 worden de kosten ten gevolge van wijziging van
regelgeving voor risico van de pa rtij gebracht die tot de wijziging besluit. Indien
het risico op bodembewegingen ten gevolge van de aard gaswinning 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 volgens
artikel 6, lid 3 en 4 als kosten te n gevolge van wijzigingen ten laste van het Rijk
komen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft met NAM afgesproken dat
NAM garant staat voor deze meerkost en. Als zodanig zullen deze kosten
onderscheiden moeten kunnen worden van de ov erige kosten van het project én
aantoonbaar nodig zijn voor het aardbevingskundig versterken. Daarnaast die nen
onder andere gezonde economische prikkels bij de realisatie van het project
aanwezig te zijn die recht doen aan redelijkheid, optimalisatie en reducerende
kosten over tijd als gevolg van innovatie.
Gegeven de grote onzekerheden over aardbevingsrisico's moeten financiële
beslissingen niet eerder genomen worden dan qua ti jdslijn echt noodzakelijk. Deze
tijdslijn wordt bepaald door de vigerend e projectplanning.
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