
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 september 2022 tot en met 

31 december 2022, aangevuld met de actualiteit. De rapportage wordt tevens door het 

college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgelegd. 

 

In deze brief nemen wij u mee in de voortgang van het project ARZ, met daarin een 

terugblik op afgelopen jaar. Ook informeren wij u over de omgeving en actuele 

ontwikkelingen. 

 

Voortgang en mijlpalen 

Er wordt volop gebouwd. Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door veel 

voortgang buiten en de daarbij behorende stremmingen. De 13weekse 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 vanuit ARZ  ‘Al veel gedaan, nog veel te doen’ sluit goed aan 

op de vele werkzaamheden.  
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Omgeving 

De huidige werkzaamheden hebben behoorlijk veel invloed op bepaalde delen van de 

stad, de laatste maanden van 2022 was dit er met name het geval in het cluster West. 

Vanuit ARZ is er mede 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 begrip voor de overlast die de werkzaamheden onvermijdelijk veroorzaken. 

 

Bij de Julianaweg hebben wij ons ingespannen voor extra beplanting die onlangs is 

aangebracht. Dit leidde tot tevredenheid bij de bewoners van de woonboten.  

 

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 nu 

kunnen inschatten heeft het faillissement van Jansma Drachten geen gevolgen voor de 

voltooiing van het project Aanpak Ring Zuid.  

 

Zoals in de vorige brief vermeld wordt er rekening gehouden met te verwachten 

claims als gevolg van Covid en prijsstijgingen in verband met de Russische invasie in 

Oekraïne. Hiervoor verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


