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Beantwoording verzoek inzage advies commissie Hertogh

Geachte dames en heren,
Aanleiding
Met deze brief geven wij antwoord op het schriftelijke verzoek d.d. 17 januari 2019 van de fracties van de Partij
voor de Vrijheid en Groninger Belang uit uw Staten om inzage in het advies van de commissie Hertogh.
Eerdere behandeling in PS
Met onze brief van 18 september 2018 (kenmerk 2018-061.931/38/A.13) hebben wij uw Staten geïnformeerd
over de opdracht aan de commissie Hertogh. Deze brief hebben wij met u besproken in de commissie MEE van
19 september 2018.
Met onze brief van 20 december 2018 (kenmerk 2018-088.616/51/A.40) hebben wij uw Staten geïnformeerd
over het advies van de commissie Hertogh. Bij die brief aan uw Staten zat een beknopte weergave van het
advies van de commissie en in de brief is gemeld:
"De aanbevelingen worden door opdrachtnemer en opdrachtgever in een vertrouweiijke setting uitgewerkt. Dit
zal worden begeleid door de heer Hertogh. Gezien de vertrouwelijkheid van het advies en het effect van het
openbaar maken op onze gesprekspositie wachten wij op de uitkomsten van de gesprekken voordat we u het
volledige advies van de commissie Hertogh verstrekken. Wij verwachten u over de uitwerking van de
aanbevelingen aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 te kunnen informeren."
Vanuit uw Staten is met een brief aan de voorzitter van uw Staten het verzoek gedaan om inzage in het advies
van de commissie Hertogh over de Aanpak Ring Zuid. Dit nadat wij op uw eerdere ambtelijke verzoek via de
statengriffie hadden geantwoord vast te houden aan de in december 2018 gekozen lijn.
Rol en bevoegdheden PS In deze fase
Voor ons zijn de kaders zoals met uw instemming vastgelegd in de Realisatieovereenkomst uitgangspunt.
U ontvangt deze brief ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.
Vervolg
Het project Aanpak Ring Zuid zit in de realisatiefase. Met de PS Rapportage Aanpak Ring Zuid informeren wij u
periodiek over de voortgang van het project. En wij informeren u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen
zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen wachten.
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Extern betrokkenen
De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid treedt op als opdrachtgever in dit project, conform de
realisatieovereenkomst is dit gedelegeerd aan Rijkswaterstaat. Opdrachtnemer is de Combinatie Herepoort. Zij
onderhouden het contact met belanghebbenden.
Nadere toelichting
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij nogmaals gekeken naar de diverse belangen en deze afgewogen.
Wij blijven bij ons besluit uit december 2018 om het advies Hertogh te verstrekken aan uw Staten op het
moment dat er ook helder is wat de vervolgafspraken zijn.
Dit besluit hebben wij niet lichtvaardig genomen. Wij zijn met u van mening dat u uw kaderstellende en
controlerende taak moet kunnen uitvoeren en dat wij u daartoe de inlic htingen geven die u daarvoor nodig heeft.
Indien er zwaarwegende belangen in het geding zijn mogen wij een andere afweging maken.
Wij zijn van mening dat het op dit moment verstrekken van het advies Hertogh strijdig is met het openbaar
belang:
1. Inzage geven of openbaar making van het advies van de commissie Hertogh op dit moment, kan de
onderhandelingsposities tussen partijen over het al dan niet implementeren van de aanbevelingen van
de Commissie (negatief) beïnvloeden en kan daarmee schadelijk zijn voor de economische en/of
financiële belangen van opdrachtgevers en/of opdrachtnemer.
2. In de opdracht aan de commissie Hertogh is, volgens afspraak met Combinatie Herepoort opgenomen:
''Communicatie tussen de Commissie en ARZ en/of CHP en tussen ARZ en CHP onderling in het kader
van het Commissie traject is open en vertrouwelijk van aard. Uitingen en standpunten (mondeling of
schriftelijk) van ARZ, CHP en/of de Taskforce in het kader van het Commissie traject worden
aangemerkt als persoonlijke opvattingen waar partijen geen rechten aan kunnen ontlenen . Evenmin
zullen dergelijke uitingen en standpunten in eventuele juridische procedures worden Ingebracht."
Zoals wij in december hebben aangegeven is nog steeds sprake van een vertrouwelijke setting waa rin
de aanbevelingen door ons samen met CHP onder begeleiding van Hertogh worden uitgewerkt. Het
advies is zodoende alleen verspreid binnen de kring van direct betrok kenen. Zouden wij in deze situatie
een grotere kring inzage geven in het advies van de commissie Hertogh of dit openbaar maken dan
schenden wij daarmee de gemaakte afspraken en tonen wij ons een onbetrouwbare partner. Dit terwijl
het opbouwen van onderling vertrouwen en "afspraak is afspraak" een cruciaal aspect in de adviezen
van de commissie Hertogh is.
3. Hierbij vraagt het maatschappelijk belang om een zo goed en snel mogelijke afwikkeling van het project
Aanpak Ring Zuid, om de hinder van dit grote infrastructuurproject dwars door de stad zo beperkt
mogelijk te houden. Dit belang is gebaat bij spoedige afspraken tussen ARZ en CHP.
Gegeven het grote belang van het realiseren van de zuidelijke ringweg hebben wij ee n afweging gemaakt over
het moment van openbaarheid van het advies. Bij het maken van deze afweging hebben wij nadrukkelijk
gekeken naar de rol van uw Staten. Wij hebben uw Staten met de brief van 20 december 2018 de samenvatting
op hoofdlijnen van het advies Hertogh gegeven. Hiermee hebben wij u in staat willen stellen ons college punten
mee te geven die wij vervolgens weer mee kunnen geven aan de stuurgroep A RZ in de gesprekken met CHP.
Daarnaast ontvangen uw Staten zodra er duidelijk is wat er met het advies gaat gebeuren en welke afspraken
naar aanleiding van het advies gemaakt worden het advies. Als de afspraken binnen de ROK vallen dan
hebben uw Staten bij verdere besluitvorming geen rol maar wordt u vanzelfsprekend wel geïnformeerd.
Mochten er afspraken aan de orde zijn die buiten de Realisatieovereenkomst vallen dan dient hierover
besluitvorming in uw Staten plaats te vinden en leggen wij dit op gepaste wijze aan u voor. Wij zijn van mening
dat wij u, binnen de mogelijkheden die wij op dit moment hebben, zo goed mogelijk in staat stellen om uw
kaderstellende en controlerende rol te kunnen vervullen.
Wij handhaven de verwachting dat wij u over de uitwerking van de aanbevelingen naa r verwachting aan het
eind van het eerste kwartaal van 2019 kunnen informeren. Daarna kunne n wij u het advies van de commissie
Hertogh verstrekken.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.

