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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 

De heer M.J. van den Berg 

Postbus 610 

9700 AP Groningen ^ 

Datum: vrijdag 8 mei 2015 

Onderwerp: Schriftelijke vragen van de PW fractie aan de het College van GS Groningen 
over de financiële risico's Aanpak Ring Zuid 

Geacht college, 

Het ziet er niet goed uit voor bouwbedrijf Ballast Nedam. De bouwer heeft eind april bekend 
gemaakt dat het de presentatie van de jaarcijfers opnieuw uitstelt. Ballast Nedam heeft 
financiële problemen die onder andere voortkomen uit het verlieslijdende project van de 
verbreding van de AIS. Op 5 mei viel in een artikel in het Dagblad van het Noorden (*) te 
lezen dat naast Ballast Nedam ook het moederbedrijf van bouwpartner Strukton, 
Oranjewoud NV, genoodzaakt is de publicatie van zijn jaarverslag uit te stellen. 

Bij de verbreding van de AIS kregen de drie wegenbouwers Ballast Nedam, het Oostenrijkse 
Strabag en Oranjewoud-Strukton een kostenoverschrijding van 318 miljoen euro voor de 
kiezen. Strukton is bij deze opdracht van Rijkswaterstaat voor 8S miljoen euro het schip in 
gegaan. Strukton is tevens één van de gegadigden voor de uitvoering van de Aanpak Ring 
Zuid. Bij de verbreding van de AIS dragen de aannemers het risico, bij de Aanpak Ring Zuid 
zal de Provincie Groningen dat doen. 

De PVV wil daarom de volgende vragen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten, 
met het verzoek om bij de beantwoording van bovenstaande vragen de reële inschattingen 
van met name de Provincie Groningen mee te laten wegen, en niet alleen de analyse van het 
Projectbureau Aanpak Ring Zuid. 

1. Is GS bekend met de problemen bij de bouwbedrijven Ballast Nedam en Oranjewoud-
Strukton. Zo nee, waarom niet? 

2. Bij het project verbreding van de AIS leidt het totale bouwconsortium een verlies 
van 318 miljoen Euro! Is dit bekend bij de provincie? Zo nee, waarom niet? 

3. Heeft de provincie deze problemen mee laten wegen in de voorbereiding op de 
Aanpak Ring Zuid? Zo nee, waarom niet? 



4. Is de beloofde korting van 30% waarover is gesproken tijdens het debat over de 
Realisatie Overeenkomst voor de Ring Zuid nog wel reëel? 

5. Bestaat er een kans dat deze 30% korting op de nauwkeurig begrote bouwsom van 
613 miljoen zal leiden tot aantasting van het provinciaal vermogen? Zo nee, waarom 
niet? 

6. Kan het College van GS aangeven hoe Rijkswaterstaat aan het budget voor de Aanpak 
Ring Zuid (624 miljoen in 2008) is gekomen? Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, dan zouden we de documentatie hierover van provincie en stad Groningen 
tussen februari 2006 en juni 2008 als bijlage willen ontvangen. 

7. Heeft de Provincie Groningen vanwege aanzienlijke kostenoverschrijdingen door 
Rijkswaterstaat geen aanleiding gezien om een eigen analyse te maken van de kosten 
van complexe wegenprojecten? Zo nee, waarom niet? 

8. In de media wordt een beeld geschetst dat Rijkswaterstaat en het Ministerie van l&M 
met grof geschatte projectbudgetten werkt, die ongeveer 30% onder de marktprijs 
liggen waarvoor een project in de regel gerealiseerd kan worden. Kan het College dat 
uitleggen? Zo nee, waarom niet? 

(*) In de bijlage: Artikel DvhN van 5 mei Oo k Oranjewoud worstelt met de cijfers. 

Namens fractie PVV Groningen 

Ton van Kesteren, fractievoorzitter 
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Ook Oranjewoud worstelt met cijfers 
HEERENVEEN Na Ballast Nedam is 
ook het moederbedrijf van bouw-
partner Strukton, Oranjewoud NV, 
genoodzaakt de publicatie van zijn 
jaarverslag uit te stellen. 

Het beursgenoteerde moederbedrijf 
(1488 werknemers) van Strukton en 
het ingenieursbureau Antea Group 
heeft vooralsnog geen winstwaar
schuwing gegeven. Antea adviseerde 
bij de aanpak van de achilishiel tus
sen de Maasvlakte en het Vaanplein 
bij Rotterdam. 

Bij de v erbreding van de A15 kre
gen de drie wegenbouwers Ballast 

Nedam, het Oostenrijkse Strabag en 
Oranjewoud-Strukton een kosten-
overschrijding van 318 miljoen euro 
voor de kiezen. Strukton is met de 
opdracht van Rijkswaterstaat voor 
85 miljoen euro nat gegaan. 

„Ik betreur het dat iedereen maar 
praat over wat er allemaal mis zou 
zijn bij Ballast Nedam", zo liet groot
aandeelhouder Gerard Sanderink 
van de Oranjewoud aan de Telegraaf 
weten. „Die mensen moeten eens 
gaan kijken wat er allemaal mis is bij 
Rijkswaterstaat. Dat is pas echt erg." 

Sanderink schoot het noodlijden
de Ballast Nedam te hulp met 10 mil

joen euro. Bovendien vergrootte 
Strukton zijn aandeel in het Ais-pro-
ject naar 45 procent, zodat Ballast 
wat meer lucht krijgt. In 2013 leed 
Strukton al een verlies van 15,9 mil
joen, deels als gevolg van de kosten-
verslindende wegenbouw tussen de 
Maasvlakte en het Vaanplein. 

Ter versterking van dochter Struk
ton investeerde de grootaandeel
houder in maart 20 miljoen euro in 
Oranjewoud. In het derde kwartaal 
van 2014 boekte het ingenieursbu
reau Oranjewoud al 8,5 miljoen euro 
af op de A15. De cijfers volgen later 
deze maand. 


