
 

 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,  

De heer F.J. Paas 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

 

Datum: donderdag 11 oktober 2018 

Onderwerp: Schriftelijke vragen naar aanleiding van artikel Cobouw 

 

Geacht college, 

Op dinsdag 9 oktober 2018 verscheen op de website van Cobouw een artikel, dat in 

Amsterdam aannemer Zublin van de bouwplaats van de nieuw te bouwen Y-towers is 

verwijderd *). Het project Y-towers bestaat uit een grote woontoren en een hotel- en 

congrestoren, een project van om en nabij 100 miljoen euro. Opdrachtgever Oviesa-Torena 

heeft het contract ontbonden na een hoogoplopend conflict over maakbaarheid van het 

project en de meerkosten die de aannemer daarvoor in rekening wil brengen. 

1. Bent u bekend met het artikel? Zo nee waarom niet? 

 

2. Aangezien Zublin ook onderdeel in combinatie Heerepoort is, wat betekent dit 

bericht voor de onderhandelingen met Heerepoort? 

 

3. Heeft de Stuurgroep zelf al een financiële risicoanalyse gemaakt als zij besluit het 

contract met Heerepoort te verbreken? Hoeveel gaat dat de provincie in dat geval 

kosten? 

 

4. Hoe wordt de schuldvraag van de vertraging, als feitelijk blijkt dat in de periode 2010 

- 2014 in het Tracébesluit (onder leiding van de heer Hillen) cruciale fouten zijn 

gemaakt in de voorbereiding? Fouten die hebben geleid tot aanzienlijke vertraging 

van de Aanpak Ring Zuid.  

 

5. Kan het college de Provinciale Staten uitleggen op welke wijze, bij de totstandkoming 

van de RSP-Zuiderzeelijn, het budget voor de Aanpak Ring Zuid is vastgesteld op 624 

miljoen euro?  



 

 

6. Volgens onze waarneming en informatie is de in 2016 vastgestelde bouwsom van 615 

miljoen euro geen rekening gehouden met prijsstijgingen tot moment van uitvoering 

van het project.  Alleen al de materiaal- en loonkosten zijn gemiddeld 25% hoger 

geworden dan de prijzen zoals deze aan de orde waren ten tijde van de economische 

crisis (2008-2017). Kan het college de Provinciale Staten uitleggen waarom dit aspect 

niet is meegenomen in de financiële risicoanalyse? 

 

7. Als blijkt dat één van de betrokken overheden (gemeente/provincie/Rijkswaterstaat) 

verantwoordelijk blijkt te zijn voor de huidige situatie, waardoor meerkosten en 

flinke financiële overschrijdingen dreigen te ontstaan, wordt die overheidspartij dan 

verantwoordelijk gehouden om de meerkosten te betalen? 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, namens fractie van PVV Groningen  

 

Ton van Kesteren 

 

*) https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/10/opdrachtgever-schopt-zublin-van-

bouwplaats-y-towers-101265521 

 


