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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak
Ring Zuid (ARZ). Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2018
uit waarin wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te informeren over
de voortgang van het project. De rapportage beschrijft in kort bestek de
inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid
over de periode 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021, aangevuld met de
actualiteit. De rapportage wordt tevens door het college van Gedeputeerde
Staten aan Provinciale Staten voorgelegd.
In de brief bij de voorgaande voortgangsrapportage, lieten wij u weten hoe
wij invulling hebben gegeven aan de motie ‘vinger aan de pols’. In deze brief
zullen wij ingaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot de
afspraken die zijn gemaakt met diverse bewoners. Ook gaan wij in op de
wijze waarop wij invulling geven aan de motie ‘Rust voor de Buitenhof’.
Daarnaast informeren wij u over de faunapassage bij Gyas en koppelen wij de
reguliere voortgang social return terug.
Mijlpalen
Na afsluiten van de Vaststellingsovereenkomst (VOK) maakt CHP meters in
de uitvoering. Dat is buiten goed zichtbaar en goed voor de voortgang van het
project. Op steeds meer plekken worden de contouren van de nieuwe ringweg
goed zichtbaar. In juni is het nieuwe viaduct in de A28 over de Brailleweg
volledig open gegaan. Met de realisatie van dit viaduct is weer een mooie
mijlpaal bereikt. Afgelopen zomer was de ringweg in de zomer zes weken
dicht vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg. Tijdens deze zes
weken werkte CHP aan de verbreding van de noordelijke rijbaan.
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Een volgend belangrijk moment is de aanleg van het tijdelijk Julianaplein.
Vanaf 11 februari wordt het Jualiaplein in verschillende fases afgesloten voor
een periode van 13 weken. In deze 13 weken vinden grootschalige
werkzaamheden plaats en wordt veel verkeershinder verwacht. Ook staan er
de komende periode omleidingen voor fietsers gepland. Wij blijven hier extra
aandacht voor vragen en gaan dit ook toetsen.
Omgeving
Begin oktober is een bijeenkomst met bewoners van de Zaayer georganiseerd
om de genomen maatregelen te evalueren. De maatregelen zijn positief
ontvangen; dit geldt zowel voor de overlast reducerende maateregelen alsook
voor de verbetering in de communicatie. Bewoners geven ook aan zich gezien
en gehoord te voelen.
In september heeft een bijeenkomst met bewoners van de Julianaweg
plaatsgevonden om ze bij te praten over de geluidswering en aankomende
werkzaamheden. Het aanbrengen van een tijdelijk geluidsscherm is begin
november voorzien.
De Buitenhof
In mei 2020 heeft uw raad een krediet ter beschikking gesteld voor de
realisatie van stil asfalt op de A7 bij Hoogkerk. Wij hebben van RWS
begrepen dat de realisatie van dit stille asfalt kan worden meegenomen in een
groot onderhoudsbestek. Op dit moment leggen we de laatste hand aan een
overeenkomst met RWS zodat de realisatie van dit asfalt ook daadwerkelijk
in het groot onderhoudsbestek kan worden meegenomen. De planning is dat
dit groot onderhoud in 2024 kan worden uitgevoerd. Het uitvoermoment moet
worden bepaald in nauwe samenhang met de werkzaamheden vanuit Aanpak
Ring Zuid.
Motie Rust voor de Buitenhof
In uw raadsvergadering van 28 april heeft u de motie ‘Rust voor de
Buitenhof’ aangenomen. Daarin heeft u ons verzocht om samen met
bewoners van de Buitenhof, omliggende buurten en de bedrijven van het
bedrijventerrein een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een
zonnewal (geluidswal met groenvoorziening en zonnepanelen) van Stadspark
tot viaduct Hoogkerk. Wij zijn op dit moment bezig met de uitvoering van dit
haalbaarheidsonderzoek naar een duurzaam geluidscherm dat verkeerslawaai
tegenhoudt en tegelijkertijd energie opwekt. Samen met bewoners,
adviesbureau Sweco, akoestisch bureau WMA, Vereniging Wijkraad
Hoogkerk en Rijkswaterstaat hebben we de handen ineengeslagen om de
mogelijkheden van een zonnescherm te verkennen.
We verwachten de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in het eerste
kwartaal van 2022 aan uw raad te kunnen aanbieden. De uitkomsten van de
verkenning helpen ook om financieringsopgave scherper in beeld te krijgen.
Dit helpt om gericht cofinanciering te organiseren bij bijvoorbeeld diverse
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fondsen, partneroverheden, (omliggende) bedrijven en overige bronnen. In de
gemeentebegroting voor 2022 is een planbudget opgenomen voor
geluidwerende maatregelen voor de Buitenhof. De verwachting is dat hiermee
het ‘akoestisch gat’ wat ontstaan is, gedicht kan worden. Er ligt echter een
wens om langs een bredere zone geluidswerende maatregelen toe te passen,
waartoe het haalbaarheidsonderzoek uitkomst dient te bieden. De uitkomsten
van het haalbaarheidsonderzoek naar een zonnescherm willen we in
samenhang in een raadsvoorstel aan u voorleggen.
Faunapassage Ketwich Verschuurbrug
In de gemeente Groningen werken we vanaf 1994 met een Stedelijke
Ecologische Structuur (SES kaart met daarop de knelpunten in de ecologische
verbindingen). In het groenplan Vitamine G is de meest recente versie
opgenomen. Eén van de knelpunten in de ecologische structuur is de
oversteek bij de Van Ketwich Verschuurlaan nabij de A28, die in het kader
van de aanpak van de zuidelijke ringweg wordt opgelost. Uit de verkenning
van de mogelijke alternatieven is een ‘looprichel’ aan de oostelijke zijde
onder de Ketwich Verschuurbrug als enige haalbare variant gekomen.
Roeivereniging Gyas heeft bij projectbureau Aanpak Ring Zuid haar zorgen
en bezwaren neergelegd. Zij geeft aan dat de looprichel onder de oostelijke
zijde van de brug de doorvaart voor roeiboten die de stad in willen
belemmert. Daardoor moeten alle roeiboten door het middelste gat. Volgens
Gyas ligger er in het vaarseizoen met regelmaat boten voor het middelste
bruggat, te wachten op de brugopening.
Roeivereniging Gyas heeft een tegenvoorstel aangeboden voor mogelijke
aanpassingen aan de geplande faunapassage. Wij zijn hierover met Gyas in
gesprek en zullen deze gesprekken naar verwachting op korte termijn
afronden. Bij de volgende voortgangsrapportage komen we hier weer op
terug.
Regulier SROI
Vanuit ons eigen Bureau Social Return informeren wij u op deze plek over de
resultaten van CHP over het kalenderjaar. De waarde van de inzet ligt op
ruim 5,6 miljoen euro. Hiermee heeft CHP inmiddels volledig voldaan aan
haar SROI verplichtingen voor het project.
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Werkgelegenheidsrapportage
CHP heeft, als onderdeel van hun inschrijving, aangeboden om de
economische effecten te monitoren. De verantwoording vindt drie keer plaats,
verspreid over projectperiode. Met de vertraging van 36 maanden is de
interval tussen deze rapportages ook groter. CHP is bezig deze rapportage op
te stellen, we verwachten deze te ontvangen voor het einde van 2021.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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