
O 1 APR, 2015 li/y^ 

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 
De heer M.J. van den Berg 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum: maandag 27-03-2015 
Onderwerp: schriftelijke vragen over het project Aanpak Ring Zuid n.a.v. 
artikel in DvhN d.d. 23-03-2015 van Jan Wittenberg ('Ring Zuid Hoge 
kosten, lage baten'). 

Geacht college, 

Op 25 maart j.l. verscheen in het DvhN een artikel van Jan Wittenberg  
(Ring Zuid: 'hoge kosten, lage baten!') 
Naar het zich laat aanzien zal een actuele kosten-batenanalyse van het uit 
te voeren plan Ring Zuid negatief uitpakken en is er in verband met een 
deadline voor uitbetaling van de 'Zuiderzeelijn-gelden' uit het 
compensatiepakket dat loopt tot 2020 blijkbaar geen tijd meer om 'nut' en 
'noodzaak' van het voorliggende project te onderzoeken dan wel eventuele 
alternatieven te onderzoeken. 
PW Groningen maakt zich dan ook ernstige zorgen en ziet in het kader 
van onze controlerende taak aanleiding om het College van GS hierover 
een aantal vragen te stellen. 

1. Is het College va GS bekend met het betreffende artikel in het DvhN? 
Zo nee waarom niet? 

2. Kan het College van GS uitleggen waarom er geen uitgebreide 
evaluatie heeft plaatsgevonden van de genomen maatregelen om te 
voldoen aan de Wet Milieubeheer, maar dat er is gekozen voor een 
zogenaamde Quick-Scan. Zo nee, waarom niet? 

3. Kan het College van GS uitleggen waarom er een degelijke kosten-
batenanalyse ontbreekt bij het tracebesluit Zuidelijke Ringweg? Zo 
nee, waarom niet? 



4. Kan het College van GS uitleggen waarom 'nut' en 'noodzaak' van het 
voorliggende project Aanpak Ring Zuid en eventuele alternatieven 
niet nader worden onderzocht? Zo nee, waarom niet? 

5. Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de provincie mocht de RvS 
oordelen dat het project onzorgvuldig is voorbereid en de mkba 
alsnog gemaakt moet worden? 

Partij voor de Vrijheid 
Ton van Kesteren 

Bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/qroninaen/rinq-2uid-hoqe-kosten-laqe-baten-12389533.html 


