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Informeren over rapport locatie Helperzoomtunnel

Geachte dames en heren.
De stuurgroep Aanpak Ring Zuid heeft maandag 25 februari jl. het rapport 'Muiti
Criteria Analyse locatie Helperzoomtunnel' in ontvangst genomen. Hierbij bieden
wij u het rapport ter kennisneming aan, voorafgaand aan de besluitvorming door de
stuurgroep en (in het kader van de omgevingsprocedure) het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. Deze informatie wordt
vandaag met een brief van gelijke strekking ook aangeboden aan de raad van de
gemeente Groningen.
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Vanwege de gesprekken die vandaag met de betrokken
bewonersorganisaties en scholen plaats vinden, verzoeken wij u tot
vanavond 19:30 uur dit rapport en de uitkomsten nog niet wereldkundig te
maken.
De analyse is gebaseerd op criteria die in overleg met het wijkcomité Helpman, de
stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen en de scholen zijn
samengesteld. In het rapport zijn vier varianten onderzocht voor een locatie van de
tunnel ter vervanging van de huidige Esperantokruising. Daarnaast heeft het
projectbureau een analyse gedaan naar het voorstel van de heer Kamminga, die
een tunnel ter hoogte van de huidige Esperantokruising voorstelt. Beide
documenten zijn bijgevoegd.
De stuurgroep legt het rapport en de bevindingen voor aan de
bewonersorganisaties en de scholen voor een mogelijke reactie. Op 26 maart a.s.
zal de stuurgroep Aanpak Ring Zuid een definitieve locatie voorstellen, waarna het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen begin april
een besluit neemt en de planologische procedure aanvangt. De gemeenteraad
wordt op dat moment in de gelegenheid gebracht wensen en bedenkingen te uiten.

O
06-HB-SG-001

De provincie Groningen werkt votgens normen die zijn vastgelegd in ee-n sianovesi voor dïenstverienmg.
Dit handvest vindt u op or>ze website of kunt o opvragen bij de afdeiïng Communicatie en Kabinet, PubÜeksvoorUchting; 050 3164100

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
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