
 

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4           Postbus 610 Telefoon       www.provinciegroningen.nl 

9712 JG  Groningen 9712 JN  Groningen           9700 AP  Groningen 050 316 4911       info@provinciegroningen.nl 

  De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur,  

  Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 

 

 
 

Aan Provinciale Staten 

 
 
 
Datum : 11 januari 2023 
Documentnr. : 2022-130218 
Dossiernummer  : K2860 
Behandeld door : E.F.W. Stuij 
Telefoonnr. : (050) 3164509 
Antwoord op :  
Bijlage : 1 

Onderwerp : PS-rapportage T3-2022 Aanpak Ring Zuid 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 
In de statencommissie 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 12 oktober 2022 (kenmerk 2022-100926) 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 
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Combinatie Herepoort onderhouden het contact met belanghebbenden, vaak samen met Groningen Bereikbaar 
(voor bereikbaarheidsaspecten).  
 
Nadere toelichting 
 
Voortgang en mijlpalen 

Er wordt volop gebouwd. Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door veel voortgang buiten en de daarbij 
behorende stremmingen. De 13 weekse stremming voor de bouw van het tijdelijke Julianaplein, 7 weken 
zomerstremming in deelgebied oost en de huidige stremmingen in deelgebied west. Naast de voor het publiek 
zichtbare voortgang is een minder zichtbaar, maar zeer belangrijk, werk begonnen: de start van de aanleg van 
technische installaties in de Verdiepte Ligging. De communicatiecampagne van ARZ ‘Al veel gedaan, nog veel 
te doen’ sluit goed aan op de vele werkzaamheden.  
 
Omgeving 
De huidige werkzaamheden hebben behoorlijk veel invloed op bepaalde delen van de stad. De laatste maanden 
van 2022 was dit met name het geval in het cluster West. 
 
Vanuit ARZ is er daarom veel aandacht voor communicatie en kleinschalige evenementen. Met een eindejaars-
bijeenkomst voor omwonenden, het reuzenrad bij het Julianaplein en diverse uitdeelacties voor fietsers zijn 
mensen bedankt voor hun geduld en is iets terug gedaan voor de overlast die de werkzaamheden onvermijdelijk 
veroorzaken. 
 
Actuele ontwikkelingen 
Op 13 december 2022 heeft Jansma Drachten het faillissement aangevraagd. Jansma Drachten is één van de 
vier regionale aannemers die samen met de twee Duitse bouwers de combinatie Herepoort (CHP) vormen. Het 
faillissement is voor de werknemers van Jansma Drachten erg vervelend. De overige drie regionale aannemers 
en de twee Duitse bouwers gaan gezamenlijk verder met de bouw.  Voor zover wij kunnen inschatten heeft een 
faillissement van Jansma Drachten geen gevolgen voor het project Aanpak Ring Zuid. 
 
Zoals in de vorige brief vermeld wordt er rekening gehouden met te verwachten claims als gevolg van Covid en 
exorbitante prijsstijgingen in verband met de Russische invasie in Oekraïne. Ook zijn de gevolgen van de btw-
uitspraak van de belastinginspecteur zichtbaar gemaakt. Hiervoor verwijzen wij u naar de 
voortgangsrapportage. Voor ons zijn in het zoeken naar een oplossing voor deze claims de aanbevelingen van 
de commissie Remkes leidend: 
Voor de komende periode adviseert de commissie de publieke partijen voor Ring Zuid nadrukkelijker te 
opereren op basis van het principe van werken als één overheid. Dat betekent het volgende: 

• Maak werk van het vormgeven van gezamenlijke risicobeheersing voor dit gezamenlijke project. Ook in 
de komende periode kunnen zich immers nieuwe (financiële) risico’s en kostenoverschrijdingen 
aandienen (bijv. als gevolg van de coronapandemie, de stijgende bouwkosten en de oorlog in 
Oekraïne). 

• Kom voor mogelijke toekomstige of resterende financiële risico’s tot een onderlinge verdeling op basis 
van de financiële bijdrage die elk van de partijen (Rijk, provincie en gemeente) heeft geleverd aan dit 
project. Ontwikkel een systematiek waarbij elke partij baat heeft bij strakke gezamenlijke 
risicobeheersing en waarbij evenwicht wordt aangebracht tussen ‘wie bepaalt’ en ‘wie betaalt’. 

En aangaande de btw: 

• De commissie acht het redelijk dat de provincie voor de geïnvesteerde middelen in de Aanpak Ring 
Zuid gebruik kan maken van het btw-compensatiefonds en adviseert het ministerie van IenW om 
gezamenlijk met de provincie op te trekken richting het ministerie van Financiën om een rechtvaardige 
oplossing te vinden voor deze kwestie. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, adviseert de 
commissie het ministerie van IenW binnen het Rijk in overleg te treden om tot een oplossing te komen 
om het financiële nadeel dat voortvloeit uit de btw-kwestie aan de provincie te compenseren. 

 
 
 
  



 

 

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

   , voorzitter.

  , secretaris. 
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