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11) A UG. 2015 
PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 

De heer MJ. van den Berg 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

Datum: maandag 10 augustus 2015 

Onderwerp: Aanvullende schriftelijke vragen van de PVV fractie n.a.v. de antwoordbrief van het 
College van GS Groningen 2015-22.128/25/A.7, WE 

Geacht college, 

Graag wil PVV Groningen aanvullende vragen stellen gericht op bevestiging van een gunstige 
financiële afloop voor de Provincie Groningen bij de Aanpak Ring Zuid. Bij deze aanvullende 
vragen zijn enkele links toegevoegd, die ter verduidelijking dienen. Uitgangspunt in de 
vraagstelling betreft niet de uitvoering van het project onder verantwoordelijkheid van 
'Projectbureau Aanpak Ring Zuid' maar de financiële dekking inclusief alle risico's van dit 
complexe megaproject onder verantwoordelijkheid van de 'Provincie Groningen' 

Meegewogen is het feit dat door een uitspraak van de Raad van State het project onverhoopt 
niet kan worden uitgevoerd, en er over mogelijke alternatieven zal moeten worden nagedacht. 

1. In geval van aanzienlijke kostenoverschrijdingen blijkt dat Rijkswaterstaat gelijke tred 
houdt met deze problematiek elders in Nederland, maar zeker ook wereldwijd (op 
wereldschaal worden 9 van de 10 projecten geconfronteerd met forse kosten 
overschrijdingen). Is het College van GS bekend met het werkelijke percentage van 
structurele buitensporige kostenoverschrijdingen bij complexe infrastructurele 
projecten? Zo nee, waarom niet? 

2. Rijkswaterstaat was expliciet tegen volledige ondertunneling van het bestaande tracé 
van de A73 Zuid vanwege de enorme overschrijding van kosten (zie: 
http://www.binnenland5bestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuw5/roermond-wil- 
parlementaire-enquete-tunnels.l037765.lvnkx). Is het College van GS bekend met het 
project A73 en de twee tunnels daarin? Zo nee, waarom niet? 



3. Ook bij het project aan de A2 bij Utrecht speelden problemen die tot vertraging en 
kostenoverschrijding hebben geleid (zie: 
http://www.civieletechniek.net/index.php/dossiers?id=78 ). Is het College van GS 
bekend met de A2 landtunnel bij Utrecht Leidsche Rijn? Zo nee waarom niet? 

4. Ook zijn er overschrijdingen bij het project A2 tunnel bij Maastricht. Een financieel risico, 
zo u wilt verlies, dat bij de aannemerscombinatie wordt gelegd, zie: 

a. http://www.a2maastricht.nl/data/files/alg/id58/Aanvullende%20Bestuursovere  
enkomst%20A2%20passage%20februari%202006.pdf 

b. http://www.a2maastricht.nl/data/files/alg/id56/Betuursovereenkomst%20A2%2 
0passage%202003.pdf. 

c. http://www.a2maastricht.nl/data/files/alg/id57/Raadsnota%20Aanvulelnde%20  
Bestuursovereenkomst%20A2%20passage%20februari%202006.pdf 

d. http://www.llimburg.nl/ballast-nedam-verliest-261-milioen-op-a2-proiect). 

Is deze informatie bij het College van GS en B&W van de stad Groningen bekend? Zo 
nee, waarom niet? 

5. Is de het College van GS bekend met het Zuidasdok te Amsterdam? Een project dat 
vergelijkbaar is met de situatie in Groningen? Zo nee, waarom niet? 

6. Is bij het College van GS bekend dat Amsterdam meerdere 'bestuursovereenkomsten' 
met het Rijk heeft gehad met betrekking tot het project Zuidasdok? Zie: 

a. file:///C:/Users/Nathan/Downloads/bestuursovereenkomst zuidasdok 9 juli 2 
012%20(2).pdf 

b. http://www.irenebuurt.nl/zuidas prospectus/images/ZA.U.07.123 BIJLAGE23 B 
estuurliikeovereenkomstDEFINITIEF.pdf 

Zo nee, waarom niet? 

7. Amsterdam blijkt in de onderhandelingen met het Rijk c.q. Rijkswaterstaat haar 
financiële risico's te hebben kunnen beperken door zich goed te verdiepen in de 
knelpunten, kosten (zie: http://www.riiksoverheid.nl/documenten-en- 
publicaties/kamerstukken/2015/06/29/beantwoording-vragen-van-het-lid-visser-vvd-
over-meer-risico-s-voor-de-staat-bii-megaproiect-zuidas.html) en mogelijke 
alternatieven. 
Naar aanleiding van een artikel uit het Nieuwsblad Transport van 2003 over het niet 
doorgaan van de Zuidtangent (zie: 
http://www.nieuwsbladtransport.nl/Archive/Article/tabid/409/ArchiveArticlelD/81993/  
ArticleName/GeenzuidtangentGroningen/Default.aspx ) is de volgende vraag dan ook 
relevant. Waarom is er na het niet doorgaan van de Zuidtangent niet over mogelijke 
alternatieven nagedacht? 

http://www.llimburg.nl/ballast-nedam-verliest-261-milioen-op-a2-proiect


8. In het raadsverslag nummer 257 van 1998-1999 over Trajectnota MER/Zuidelijke 
Ringw/eg fase 1 van de Gemeente Groningen (zie: http://eroningen.notudoc.nl/cgi- 
bin/showdoc.cgi/action=view/id=102423/tvpe=pdf/Traiectnota MER Zuidelijke Ringwe 
g Nr. 257. .pdf) waar op pagina 8 niet alleen fase 2 maar ook een fase 3 wordt 
vermeld). Kosten meer dan een miljard euro! 

Fase 2. 
• Uitvoering Stadsgewestelijke Openbaar vervoer 2e fase, o.a. ontwikkeling regiotram. 
• Aanleg Zuidtangent tussen A28 en A7-oost deels in tunnelvorm en met ongelijkvloerse 

aansluitingen op de A28 (overeenkomstig C3); 
Investering: ca. 600 min. 

! Fase 3.: 
i • Aanleg ondergrondse verbinding A7-Zuidtangent (tunnel Laan Corpus den Hoorn) met een 

volwaardige aansluiting op de A28 ten zuiden van de stad. 
Investering fase 2: ca. 800 min. 

Waarom hebben elkaar opvolgende Colleges van GS samen met de stad Groningen niet 
zelf meer alternatieven onderzocht na 2003? 

9. Op pagina 5 van dit document valt op dat het project pas in 2007 in uitvoering is 
genomen en in september 2009 is opgeleverd. 

Onze inzet is er op gericht dat de eerste fase van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg direct na het 
tracé-besluit van start gaat, de daadwerkelijke uitvoering vindt dan plaats tussen 2002 en 2006. De 
aanpassingen op het bestaande tracé van de Zuidelijke Ringweg in de eerste Êise betreffen: 
• de aanleg van het Euvelgunnetracé; 
• de bypasses Europaplein/Zuidelijke Ringweg-oost; 
• de aansluiting Laan Corpus den Hoom en aanpassing Vrijheidsplein); 
• het Julianaplein, tunnels in noord-zuid richting. 
Voor de financiering van deze maatregelen is in het MIT een bedrag van 245 miljoen opgenomen. 

Kan het College van GS verklaren waarom het Rijk haar afspraak geschonden heeft 
over de aanvang van dit project? 

10. Het volgende citaat komt uit een brief van voormalig PvdA Raadslid Schouwenaar: 
"Opmerkelijk vond ik het rapport "U mist iets", waarin het buurtenoverleg Zuidelijke 
Ringweg een pleidooi houdt voor een ondertunneling van de huidige ringweg. Daarin 
staat dat zij de optie - leg geen nieuw asfalt meer - in de maatschappij van vandaag 
geen realistische optie achten. Ook willen zij geen 12 meter hoge geluidswal bij het 
Julianaplein noch waardevol landschappelijk gebied daarvoor opofferen. Va n alle 
rapporten en reacties die ik gelezen heb (en dat zijn er vele) heb ik voor dit rapport de 
meeste waardering omdat het in mijn ogen de meest evenwichtige is." Is het College van 
GS ook bekend met het rapport "U mist iets" van Buurtoverleg Zuidelijke Ringweg? Zo 



nee, waarom niet en zo ja, kan het College van GS dit rapport in PDF bestand aan PVV 
Groningen doen toekomen? En zo nee waarom niet?. 

11. Kan het college van GS aangeven wanneer het toenmalige College van GS en het 
toenmalige stadsbestuur van de stad Groningen en Wethouder Dekker hebben 
besloten om de aanpak van de Zuidelijke Ring op het bestaande tracé plaats te laten 
vinden? Zo nee waarom niet, en zo ja, was dat voor of na februari 2006, toen Minister 
Peijs besloot als eerste een streep door de Zuiderzeelijn te trekken? 

12. Binnen het Raadsinformatie Systeem van de Gemeente Groningen als bij de Provincie 
Groningen is nergens informatie te vinden over eventuele geaccordeerde onderzoek 
varianten op het bestaande tracé van de A7 Zuid. Kan het College van GS uitleggen 
waarom deze niet gemaakt zijn door stad en provincie? Zo nee waarom niet? 

13. in de relatie tussen Rijkswaterstaat, de Stad Groningen en de Provincie Groningen blijken 
Rijkswaterstaat en Projectbureaus dominant in het proces met betrekking tot 
infrastructurele projecten. Waarom zijn PS van Groningen en de gemeenteraad van de 
stad Groningen nauwelijks instaat gesteld om vooraf positie te bepalen in dit dossier? 

14. Kan het college van GS verklaren waarom zij naar Rijkswaterstaat met betrekking tot 
het project van Starkenborgh- en Eemskanaal (Borgbrug, voor wat betreft de 
kostenoverschrijding en het trage verloop van de reparatie) niet duidelijk stelling heeft 
genomen tegen RWS? Zo nee waarom niet? 

15. Op pagina 2 het eerder genoemde Raadsverslag (zie: http://groningen.notudoc.nl/cgi- 
bin/showdoc.cgi/action=view/id=102423/tvpe=pdf/Trajectnota MER Zuidelijke Ringwe 
g Nr. 257. .pdf) 

E-scenario: zwaar inzetten op openbaar vervoer, vervoersmanagement, dynamisch verkeers
management en parkeerbeleid, in combinatie met een beperkte aanpassing van de 
ZRG op het huidige tracé. 

Heeft de PW met betrekking tot de genoemde E-variant de volgende vraag: Waarom 
vinden bepaalde onderdelen nu pas plaats, zoals het dynamisch verkeersmanagement? 

Hoofdpunt van ons beleid voor de komende tien jaar is het invoeren van een hoogwaardig 
stadsgewestelijke openbaar vervoer. De recentelijk onder leiding van de provincie verrichte studie 
vormt daarvoor de leidraad. Een nadere concretisering van deze studie zal nog moeten plaatsvinde 
met onder andere een vertaling naar de tram en light-rail in de stad. Voor dit 

project is de financiering nog niet rond. Onderzoek naar financieringsmogelijkheden via 
overheidssubsidies en PPS constructies zal de komende tijd plaatsvinden. 

De bovenliggende tekst geeft aan dat de Regiotram ook hier feitelijk een gezamenlijk 
project was van de stad Groningen en de Provincie. Aangezien dit al eind jaren '90 in de 



vorige eeuw een thema was. Waarom zijn er geen betere voorstudies verricht tussen 
1998 en 2006? 

16. Tussen 1998-januari 2009 is met betrekking tot de Stads- en Regiotram het publieke-
en politieke debat, bekend onder de naam 'Kolibri', nauwelijks gevoerd. Kan het college 
van GS uitleggen waarom dit niet is gebeurd ? Zo nee waarom niet? 

17. Bij de Regiotram bleek het project tussen 1988 en 2006 qua ontwerp, mogelijke 
uitvoering en budget nauwelijks getoetst door Stad en Provincie. Kan het college van GS 
dit verklaren en zo nee waarom niet? 

18. In het DvhN van zaterdag 20 juni 2015 stond dat de hogesnelheidslijn weer terugkomt op 
de politiek agenda. Bij de 2e aanloop tussen 1998 - en juni 2008 zijn politiek gezien niet 
de juiste afwegingen gemaakt binnen de Provincie en Stad Groningen. Kan het College 
van GS verklaren waarom zij nooit zelf adequaat vooronderzoek heeft gedaan over de 
aanlanding van de Zuiderzeelijn bij Groningen HS om een duidelijk kostenplaatje 
(investering) te krijgen? Zo nee waarom niet? 

19. Waarom is binnen de toenmalige scoop rondom het Stationsgebied nooit vooraf 
gekeken naar de inpassing van twee zwaarwegende infrastructurele projecten te 
weten de Regiotram en de Zuiderzeelijn periode 1998 - 2006? 

20. Er is nauwelijks iets terug te vinden over kaderstelling door de Staten en Gemeente 
Groningen bij de inpassing van de Zuiderzeelijn periode 1998 -2007, dit vooruitlopend op 
de zogenaamde Planologische Kern Beslissing. Kan het college van GS verklaren waarom 
dit achterwege is gelaten bij zo'n beiangrijk project voor de stad en regio? Zo nee 
waarom niet? 

21. Het Stationsgebied staat nu ook op de politieke agenda. Is het niet verstandig nu al 
vast de vraag neer te leggen hoe de HSL-Noord hoogwaardig ingepast kan worden? Zo 
nee waarom niet? 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet. 

Namens fractie van PW Groningen Ton van Kesteren, fractievoorzitter 


