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Onderwerp : PS-Rapportage T1-2021 Aanpak Ring Zuid 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding  
In de Statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie hebben wij u toegezegd uw Staten periodiek te 
informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid.  
 
Eerdere behandeling in PS  
Met onze brief van 9 maart 2021 (kenmerk 2021-019692) hebben wij u de vorige PS rapportage toegestuurd. 
 
Rol en bevoegdheden PS in deze fase  
U ontvangt deze rapportage ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.  
 
Vervolg  
Deze rapportage sturen wij u drie keer per jaar, op basis van de Trimester-rapportages van het project die voor 
de projectverantwoording door Rijkswaterstaat ook drie keer per jaar worden opgesteld. En vanzelfsprekend 
informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen 
wachten.  
 
Extern betrokkenen  
Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin het Rijk, de provincie Groningen 
en de gemeente Groningen zijn vertegenwoordigd. Het rijk is het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg, 
want het gaat om een rijksweg. Rijkswaterstaat voert het plan uit en is contractueel opdrachtgever voor het 
hoofdbouwcontract. Opdrachtnemer is Combinatie Herepoort. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en 
Combinatie Herepoort onderhouden het contact met belanghebbenden, vaak samen met Groningen Bereikbaar 
(voor bereikbaarheidsaspecten).  
 
Nadere toelichting 
In alle clusters wordt volop gewerkt. Daarbinnen lag de afgelopen maanden nadruk op het voorbereiden van de 
spoormoot in de Verdiepte Ligging, die met Hemelvaart succesvol is ingeschoven. 
 
De impact van de Vaststellingsovereenkomst van 19 januari 2021 en het besluit van Provinciale Staten van 3 
februari 2021 voor een extra bijdrage aan het project, zijn verwerkt in de cijfers in hoofdstuk B van de 
rapportage. 
 



 

 

In de voordracht voor een extra bijdrage aan het project Aanpak Ring Zuid (voordracht 2020-0799949) hebben 
wij aangekondigd dat wij een onderzoek willen laten uitvoeren in het kader van de Aanpak Ring Zuid. Voor dit 
onderzoek is per direct een commissie samengesteld bestaande uit Prof. Dr. Caspar van den Berg, RUG Global 
and Local Governance en Prof. Dr. Ir. Leentje Volker, TU Twente, Integrated Project Delivery. De heer Johan 
Remkes zal per 1 december  2021, nadat hij zijn werkzaamheden als waarnemend gouverneur in Limburg heeft 
beëindigd, als voorzitter tot deze commissie toetreden. Wij kunnen op de stateninformatiedag in september 
2021 een toelichting geven over de onderzoeksvragen waar de commissie mee aan de slag gaat en de tijd die 
de commissie hiervoor krijgt. 
 
Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 

   , voorzitter.

  , secretaris. 
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