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Kosten en risico's voor de provincie Aanpak Ring Zuid 

Geachte dames en heren. 

U) 

CC 

Naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar zal de minister van 
Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit voor de Aanpak Ring Zuid vaststellen. Dat 
is ook de opmaat naar besluitvorming over de aanbesteding en realisatie van het 
project. De afgelopen jaren hebben wij u op de hoogte gehouden van de 
inhoudelijke ontwikkelingen in het dossier en de besluitvorming door stuurgroep en 
bevoegd gezag. 

aanleiding voor deze brief 
Met deze brief willen wij u informeren over de kosten en risico's van de Aanpak 
Ring Zuid. In het bijzonder willen wij stilstaan bij de wijze waarop rekening wordt 
gehouden met risico's en de manier waarop wij die willen beheersen. Als provincie 
Groningen hebben wij namelijk een bijzonder belang vanuit ohze 
verantwoordelijkheid als beheerder van het Groninger deel van het RSP-
convenant. Op grond van het convenant RSP moeten financiële mee- en 
tegenvallers van de in het RSP opgenomen projecten binnen het RSP worden 
verrekend. Tussen de provincies is daarbij afgesproken dat financiële mee- en 
tegenvallers binnen de geografische grenzen van de betreffende provincie blijven. 
Voor het project Aanpak Ring Zuid is voorts in het convenant RSP opgenomen dat 
de MlRT-bijdrage van € 200 min ten laste van de begroting van het ministerie van 
l&M een gemaximeerde bijdrage is. 
Concreet betekent dit dat eventuele meevallers op het project Aanpak Ring Zuid 
beschikbaar blijven voor het Groninger deel van het RSP, maar dat ook eventuele 
tegenvallers binnen het Groninger deel van het RSP moeten worden opgevangen. 

beheersing risico's 
Centrale vraag is eigenlijk: welke risico's loopt de provincie en hoe worden die 
beheerst? 

O 

In de bijgevoegde notitie beschrijven wij de stand van zaken met betrekking tot de 
kosten en risico's van het project Aanpak Ring Zuid. In het project wordt 
nadrukkelijk rekening gehouden met risico's en zijn daarvoor in het projectbudget 
reserveringen opgenomen. De notitie beschrijft mogelijkheden om de risico's te 
beheersen. Om de risico's voor het Groninger deel van het RSP te beperken willen 
wij hierin de volgende lijn kiezen: 
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• Voldoende reserveringen opnemen in de basisraming, zoals nu gebeurt; 
• Tussentijdse meevallers niet op voorhand volledig herbestemmen, maar 

tenminste voor een deel toevoegen aan de onzekerheidsreserve; 
• Stapsgewijze gunning zodat tussentijds kan worden bijgestuurd, rekening 

houdend met de actuele situatie omtrent kosten en risico's. 

Verder blijven wij een nadrukkelijke rol spelen in de aansturing en de 
projectorganisatie tijdens de realisatiefase. Wij willen dit met het rijk en de 
gemeente Groningen verder uitwerken en nadere afspraken hierover vastleggen in 
de realisatieovereenkomst. 

Wij spannen ons met de projectpartners en de projectorganisatie maximaal in om 
de risico's op overschrijding van het projectbudget te beheersen en te reduceren. 
Vanuit de stuurgroep Aanpak Ring Zuid willen wij daarom ook een externe partij 
vragen onderzoek te doen naar de vraag of wij de risico's voor de provincie 
afdoende in beeld hebben, hoe wij de risico's kunnen beperken en welke 
aansturing daarvoor nodig is. 

betrokkenheid commissie Grote Projecten 
Wij willen dit graag met u bespreken in de commissie Grote Projecten. Wij 
realiseren ons dat wij hiermee ongebruikelijk vroeg zijn. Normaal gesproken komt 
de commissie in beeld nadat een real isatiebesl uit is genomen. Gelet op de omvang 
van het project binnen het Groninger deel van het RSP menen wij dat vroegtijdige 
betrokkenheid van de commissie gepast is. 

Wij beschouwen de bespreking met de commissie Grote Projecten als de start van 
een langere betrokkenheid. Graag gaan wij met u in overleg op welke momenten 
en op welke wijze de commissie Grote Projecten betrokken wil worden. Wij denken 
hierbij in elk geval aan de start van de aanbesteding, bij het gunningsbesluit en bij 
eventuele overige met u overeen te komen markante momenten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

secretaris. 

Bijlagen: 

Nr. Titel Soort bijlage 
1 Kosten en risicoprofiel Aanleg Zuidelijke Ringweg 

Groningen. 
memo 


