
 

 

 

 

 

Groningen,  30 juli 2018 

 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 

RvO betreffende ontwikkelingen rondom de bouw van de nieuwe Zuidelijke Ringweg  

 

Geacht college,  

 

De bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg kent tegenslag op tegenslag.  Recentelijk werd bekend dat de 

tijdelijke stremming, die een jaar vertraging had kunnen opleveren, niet doorgaat en dat er twee voetbalvelden 

aan extra groen moet sneuvelen. Graag stellen wij u enkele vragen over de gang van zaken.  

 

1. Eind juni maakte u bekend dat de bouw van de nieuwe ring 2 à 3 jaar vertraging zou opleveren. U zou 

daar  begin juni kennis van hebben genomen. We vernemen in de krant echter dat Combinatie 

Herepoort (CHP) eind vorig jaar al zou hebben laten weten dat de planning niet haalbaar was. 1 

Hebben die geluiden u ook bereikt? Zo ja, waarom heeft u de Staten niet eerder ingelicht? Zo nee, in 

hoeverre duidt dit gebrek aan communicatie op slechte of verslechterende verhoudingen tussen de 

Aanpak Ring Zuid en de CHP, dan wel binnen de Aanpak Ring Zuid?  

 

2. De stuurgroep Aanpak Ring Zuid heeft de zomerstremming afgekeurd, omdat er onder andere niet 

voldoende tijd was om de onduidelijkheden te onderzoeken. Om welke onduidelijkheden gaat het?  

 

3. Waarom heeft u de stremming volledig afgekeurd en niet iets langer de plannen bestudeerd en een 

stremming voor bijvoorbeeld twee en een halve week goedgekeurd, waarmee, op basis van een 

simpele rekensom, de vertraging toch met een half jaar in te korten was geweest? Dit met 

inachtneming van het feit dat de stremming het beste binnen een vakantie kan plaatsvinden. Zou de 

kerstvakantie ook nog een optie zijn?  

 

4. In de brief die u 18 juli aan de statenleden hebt verstuurd over de zomerstremming kwestie, stelt u: 

“In het ingediende uitvoeringsontwerp is onvoldoende zicht op de risico’s en de impact van de 

geplande werkzaamheden op de omgeving, bijvoorbeeld de gebouwen, kabels en leidingen en het 

groen.” In hoeverre wilt u hiermee zeggen dat de aannemer slecht werk heeft afgeleverd? Of ligt de 

schuld voor dit gebrek aan kennis toch meer bij het Projectbureau Zuidelijke Ringweg?   

 

5. Ondanks de jarenlange vertraging, de impasse waarin het project lijkt te zitten en het feit dat het 

recente bouwplan betreffende de zomerstremming is afgekeurd, kwam vorige week naar buiten dat 

er nog eens ongeveer een hectare extra groen zal verdwijnen, zoals nu volgens een besluit ter inzage 

ligt. Waarom is niet eerder voorzien dat ook deze houtopstand moet verdwijnen? Welke 

aanpassingen aan het ontwerp zijn  - hiermee samenhangend – gewijzigd?  

 

6. Sinds vorig jaar hoeft CHP de uitvoeringsplannen niet meer in één keer in te leveren. Bent u het met 

de Partij voor de Dieren eens dat het beter is deze kapvergunningen pas af te geven op het moment 

dat sprake is van een definitief bouwontwerp, nu er immers nog steeds sprake is van opeenvolgende 

deelontwerpen en het project op alle fronten hapert?  

 

7. Op welke wijze wordt er rekening gehouden met de effecten van de langere werkzaamheden op 

dieren en natuur? Zijn er aanvullende maatregelen nodig om dierpopulaties te ontzien?  

 

8. Op welke wijze dient compensatie plaats te vinden voor de extra hectare aan groenverlies?  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Kirsten de Wrede 

Partij voor de Dieren  

 

                                                      
1 http://www.dvhn.nl/groningen/Aannemer-Ringweg-Groningen-We-gaven-vorig-jaar-al-aan-dat-
planning-onhaalbaar-was-23388536.html 


