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Beantwoording van uw vragen over het bestuurlijke 
besluitvormingsproces m.b.t. Aanpak Ring Zuid 

Geachte heer Van Kesteren, 

In uw brief van 18 januari 2016 stelt u ons 9 vragen over het bestuurlijke besluitvormingsproces met 
betrekking tot Aanpak Ring Zuid. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. 
Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen en geven daarna ons antwoord. 

Vraag 1 
Kan het College aangeven waarom de Staten en de gemeenteraad van Groningen niet ingelicht zijn over de 
verkeersmetingen op op- en afritten (afrit N7 zz: N7 - Hereweg; oprit N7 zz: Hereweg/Helperzoom - N7; afrit 
N7 zz: Oosterpoort; oprit N7 nz: Oosterpoort; afrit N7 nz: N7 - Hereweg/Helperzoom; oprit N7 nz: Hereweg -
N7) tussen oktober 2006 en maart 2007, en waarom er tot oktober 2013 geen elektronische fileregistratie 
heeft plaatsgevonden terwijl dat conform afspraak in 2002 met het Rijk wel zou plaatsvinden? Zo nee 
waarom niet? 

Antwoord 
Provinciale Staten van Groningen ontvangen jaarlijks het rapport Basisgegevens Verkeer en Vervoer met 
de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op het provinciaal wegennet en de rijkswegen in onze provincie. 
Ook in 2006 en 2007 hebben wij u dit rapport toegezonden. Er hebben ons in die periode geen signalen of 
concrete vragen bereikt dat Provinciale Staten behoefte hadden aan meer gedetailleerde informatie. 
Aan het ontbreken van elektronische fileregistratie lagen hele praktische omstandigheden ten grondslag. Tot 
2010 was er sprake van reconstructie van de A7 ten gevolge van de uitvoering van de Langman-
maatregelen. Daarna was er het vooruitzicht dat binnen enkele jaren begonnen kon worden met de realisatie 
van fase 2. In die situaties was het niet opportuun om voor een paar jaar een nieuw systeem van 
fileregistratie te installeren. In 2013 boden nieuwe technieken met bluetooth nieuwe mogelijkheden voor 
informatie-inwinning ten behoeve van de dynamische informatieborden. 

Vraag 2 
In de Verkenning van november 2007 staat op bladzijde 74: 
"Bestuurlijke afspraak tot het starten van de evaluatie van de Ie fase d.m.v. een gebiedsgerichte verkenning 
en bezien op welke wijze hierin alternatieve oplossingen op het bestaande tracé kunnen worden 
meegenomen." (november 2004) 
Waarom is over dit bestuurlijke besluit geen duidelijke Voordracht naar de Staten gegaan, of is deze 
informatie toen niet gedeeld met de Staten? 
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Antwoord 
Deze afspraak is gemaakt in het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg MIT van SNN met de minister van 
Infrastructuur en Milieu. Deze afspraken zijn u toegezonden door SNN. 
Zoals u verderop op bladzijde 74 van de Verkenning kunt lezen betreft deze gebiedsgerichte verkenning de 
Netwerkanalyse Groningen-Assen 2006 en de Verkenning Alternatieven Zuidelijke Ringweg Groningen. 
Deze zijn per brief van 18 september 2006 toegezonden aan Provinciale Staten en zijn op 1 november 2006 
in de Statencommissie Economie en Mobiliteit gepresenteerd en besproken. 

Vraag 3 
Op 15 mei 2007 werd tijdens een bijeenkomst van het Algemeen Bestuur SNN door Gedeputeerde Bats 
gezegd dat de voorstudie "Verkenning Zuidelijke Ringweg" klaar was conform het MIT/MIRT. Bij punt 11 in 
het verslag rondom de Zuiderzeelijn en Kolibri stond: 
"De verkenningsstudie over de zuidelijke ringweg Groningen is klaar. De conclusies zijn dat het is uitgevoerd 
volgens de spelregels van het MIT. inhoudelijk zou het voldoende sterk zijn om de planstudie rond die regio 
te starten. De Minister gaf echter uitdrukkelijk aan dat er toch eerst zicht moet zijn op financiering van het 
project. Het departement zal daarover de komende maanden met de regio overleggen, in de veronderstelling 
dat we eind 2007 tot een positieve besluitvorming kunnen overgaan. Het zicht op financiering voor dit project 
is voor de Minister erg belangrijk." 
Waarom is in 2006 in deze geen informatie betreffende de Zuidelijke Ringweg richting de Staten van 
Groningen en de Gemeenteraad van Groningen gegaan? 

Antwoord 
Bij ons antwoord op vraag 2 is aangegeven dat in 2006 de resultaten van de Netwerkanalyse Groningen-
Assen inclusief de Verkenning Alternatieven Zuidelijke Ringweg aan de Staten zijn toegestuurd en op 1 
november 2006 in de Statencommissie Economie en Mobiliteit zijn gepresenteerd en besproken. Wij 
beantwoorden geen vragen over de informatievoorziening van het college van B&W van de gemeente 
Groningen aan de gemeenteraad. 

Vraag 4 
In het document 'Aanvulling op de verkenning' van oktober 2008. Zie bijlage. Zou een volledige 
ondertunneling op bestaand tracé destijds wél tot de mogelijkheden hebben behoord als de Gemeenteraad 
van Groningen en de Staten begin 2004 een gezamenlijk onderzoekskrediet van 1 miljoen Euro hadden 
vastgesteld voor verdere uitdieping van voorstellen, die zijn gedaan in periode 1998 - 2002? Zo nee waarom 
niet? 
http://aanpakrinqzuid.nl/files/7413/7294/0740/02 verkenning zr aanv.pdf 

Antwoord 
Deze 'wat als'-vraag kunnen wij niet beantwoorden. 

Vraag 5 
"in 2005 wordt begonnen met maatregelen op de zuidelijke ringweg om de doorstroming te verbeteren. Deze 
zijn naar verwachting in 2009 gereed. Eind 2004 wordt de O V-as Peizerweg in gebruik genomen. De bussen 
zuilen daardoor de hinder als gevolg van de wegwerkzaamheden kunnen mijden. Tevens wordt momenteel 
het busstation Groningen gereconstrueerd." 
Bovenstaand citaat staat in de bijlage "Programma van Eisen". 
http://www.provinciearoninaen.nl/fileadmin/user upload/Documenten/Brief/brief2004-09959-biilaqe2.pdf 
Waarom zijn de Staten hierover destijds niet geïnformeerd? 

Antwoord 
Voor wat betreft de Zuidelijke Ringweg betreft dit de realisatie van het Tracébesluit Zuidelijke Ringweg 
Groningen 1® fase dat de minister in 2002 heeft genomen. Dat Tracébesluit heeft op de agenda van 
Provinciale Staten van 26 juni 2002 gestaan. De provincie had geen rol in de uitvoering van dit project. 
Daarom maakt het geen deel uit van onze reguliere voortgangsrapportages. Bijzonderheden over de 
uitvoering van de zijde van het rijk zijn meestal besproken in het jaarlijkse landsdeeloverleg MIT 



(tegenwoordig BO MIRT). Die bestuurlijke afspraken worden altijd door het SNN aan Provinciale Staten 
toegezonden. 
De OV-as Peizerweg is een project van de gemeente Groningen. Over de OV-as Peizerweg bent u in de 
jaren voor 2004 geïnformeerd via de stukken over het Stadsgewestelijke Openbaar Vervoer en de 
uitvoeringsprogramma's van de regio Groningen-Assen. 

Vraag 6 
Citaat uit een Commissieverslag 25 mei 2005 Commissie Economie en mobiliteit biz 8 woordvoering de heer 
Out. 
"Op een tweetal punten heeft dhr. Out toch echt kritiek. Het eerste is Koiibri. Het enige wat daaruit naar 
voren komt, zijn twee transferia die maar niet van de grond tijken te komen en sterk vertraagd worden. Eerst 
was er het STOV en was duidelijk wat er moest gebeuren, maar vervolgens is er nog steeds heel weinig 
gebeurd. Dhr. Out zou graag van het College horen wanneer de Staten nu wel zaken kunnen verwachten. 
Het is inderdaad prachtig dat er wordt gesproken over de opdrachtformulering voor de uitwerking van de 
benuttingsvariant van de zuidelijke ringweg, alieen heeft dhr. Out het idee dat daar provincie en gemeenten 
behoorlijk uit elkaar liggen. Hij verzoekt het College daarom aan te geven wat op dit punt concreet kan 
worden verwacht." 
Bijlage bij het verslag: 
http://www.provincieqroninqen.nl/fileadmin/user upload/DocumentenA/erslaq/verslaqem. 
Was er op hoog ambtelijk niveau sprake van meningsverschillen tussen de Provincie Groningen en de 
gemeente Groningen ( dienst RO/EZ) over zowel de aanpak van het Kolibri-project (Regiotram na 2008) en 
de formulering van de onderzoeksopdracht op het bestaande tracé? Zo nee waarom niet? 

Antwoord 
De ambtelijke standpunten zijn niet relevant. Zoals ook uit de rest van het commissieverslag blijkt, gaat het 
bij Kolibri in de commissie over de vertraagde planvorming voor de transferia bij Haren en Hoogkerk. Uit de 
uitgesproken frustratie van de gedeputeerde blijkt wel dat deze vol achter deze transferia staat. 
In het commissieverslag is op bladzijde 13 te lezen dat het college van GS van mening is dat het zogeheten 
'plan Musschenga' uitgevoerd moet worden, terwijl het college van B&W tot dan toe het standpunt heeft dat 
er slechts een beetje aanpassing op de zuidelijke ringweg nodig is en dat er vervolgens toch ingezet moet 
worden op de Zuidtangent. Daarover zijn op dat moment gesprekken gaande tussen de portefeuillehouders 
van de gemeente en de provincie. 

Vraag 7 
Tussen de periode 1 Juli 2006 tot de publiekspresentatie op 24 november 2008 is in stukken van de 
gemeenteraad van Groningen niets te vinden over het project Aanpak Ring Zuid. De Staten worden feitelijk 
op de hoogte gesteld van de Aanpak Ring Zuid bij de Voordracht van 30 maart 2008 " Convenant 
Zuiderzeelijn". Waarom hebben zowel de Staten van Groningen als de gemeenteraad van Groningen niet 
meegedacht over de juiste aanpak van de Ringweg Zuid tussen 1 juli 2006 tot 12 november 2008. 

Antwoord 
In het antwoord op vraag 2 is aangegeven dat in 2006 de Netwerkanalyse Groningen-Assen 2006 en de 
Verkenning Alternatieven Zuidelijke Ringweg Groningen zijn afgerond. Deze zijn per brief van 18 september 
2006 toegezonden aan Provinciale Staten en zijn op 1 november 2006 in de Statencommissie Economie en 
Mobiliteit gepresenteerd en besproken. 
Vervolgens was de bestuurlijke aandacht er op gericht om met de minister van Infrastructuur en Milieu 
overeenstemming te bereiken over het opstarten van een planstudie. Daarin zouden alternatieven 
onderzocht en afgewogen worden en zou worden voorzien in participatie van de omgeving en betrokkenheid 
van de raad en de Staten. De ontwikkeling van de afspraken met de minister is na te lezen in de 
afsprakenlijsten van het BO-MIT/MIRT 2006, 2007, 2008 en 2009, u toegezonden door SNN. Als uitvloeisel 
daarvan is eerst in 2008 een Verlengde verkenning uitgevoerd. Bij de vaststelling daarvan zijn bewoners, 
decentrale overheden en milieuorganisaties betrokken, in het bijzonder met een raadpleging over 
alternatieven door middel van maquettes in de Mediacentrale. 



Vraag 8 
Is het College van GS het eens met onze constatering dat het College van GS niet heeft voldaan aan haar 
actieve informatieplicht in de periode 2004 - november 2008 richting de Staten en richting inwoners van 
Groningen over de afspraken met de Minister van V&W over het naar voor halen van Fase2 Aanpak 
Zuidelijke Ring? Zo nee waarom niet? 

Antwoord 
Nee. Het is geen geheim dat de diverse colleges van GS sinds jaar en dag ijveren voor een structurele 
oplossing voor de Ringwegen Groningen. Zo staat in de programmabegroting 2005; "Wij zullen ons er ook 
hard voor maken dat de Benuttingsvariant Zuidelijke Ringweg wordt opgenomen in het MIT (voordracht 
25/2004)." En in de programmabegroting 2006 staat:" Het Rijk zal volop bezig zijn met de realisatie van de 
Langmanmaatregelen aan de Zuidelijke Ringweg. De maatregelen zullen lucht geven voor de komende 
jaren, maar hebben - zeker voor de zuidkant van de stad - een beperkte houdbaarheidsperiode. Daarom 
willen we het komende jaar samen met de gemeente en het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekijken 
wat de mogelijkheden zijn om de knelpunten op de Zuidelijke ringweg te verminderen en daarvoor plannen 
ontwikkelen die leiden tot een betere bereikbaarheid van stad en provincie (voordracht 18/2005)." 

In de voorgaande antwoorden hebben wij voorts aangegeven dat u, via tussenkomst van het SNN, jaarlijks 
bent geïnformeerd over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIT/MIRT, waarin zeer geregeld over 
de Zuidelijke Ringweg Groningen is gesproken. 
Tenslotte constateren wij dat, behalve naar aanleiding van de programmabegroting, in 2005 en 2006 
expliciet over de Zuidelijke Ringweg Groningen is gesproken in de Staten, in 2006 naar aanleiding van onze 
brief over de resultaten van de Netwerkanalyse Groningen-Assen en de Verkenning Alternatieven Zuidelijke 
Ringweg. 

Vraag 9 
Waarom is er in de Bestuursovereenkomst Aanpak Ring Zuid gekozen voor een financieel open eind 
regeling? Welke mogelijkheden ziet het College van GS om alsnog een financieel plafond in te bouwen bij 
de Aanpak Ring Zuid? Welke mogelijkheden zijn er om een hernieuwde Bestuursovereenkomst te sluiten 
met het Rijk om de negatieve financiële lasten beter te verdelen, c.q. de financiële risico's niet alleen bij de 
Provincie te leggen? 

Antwoord 
De Aanpak Ring Zuid is onderdeel van het Convenant RSP. In onze brief van 6 februari 2014 met 
zaaknummer 501820 hebben wij aangegeven dat financiële mee- en tegenvallers van de projecten die in het 
RSP zijn opgenomen, waaronder de aanpak van de Zuidelijke Ringweg, binnen het RSP worden verrekend. 
Dit is afgesproken in het Convenant RSP 2008. 

De provincie is beheerder van het Groninger deel van het Regiospecifiek Pakket en is daarmee 
risicodragende partij. Vanwege deze situatie hebben wij in het voorjaar 2014 ook de Statencommissie Grote 
Projecten betrokken bij onze inspanningen om het risico dat de provincie loopt bij de aanpak van het project 
Aanpak Ring Zuid zo goed als mogelijk is te beheersen. Vervolgens hebben Provinciale Staten in de 
vergadering van 24 september 2014 op basis van voordracht 40/2014 besloten: Ten behoeve van de 
uitvoering van het project Aanpak Ring Zuid een bedrag van € 54,9 miljoen (prijspeil 2013) beschikbaar te 
stellen en dit bedrag te dekken uit het Regionaal Mobiliteitsfonds van het RSP. In die voordracht is 
beschreven dat de risicobeheersing vooral vorm krijgt door: 

• Het hanteren van een risicobuffer binnen het projectbudget. Hierbij houden we ook rekening met de 
spreiding van de raming. Wij willen de kans dat de raming uiteindelijk niet wordt overschreden 
verhogen van de gebruikelijke 50% naar een kans tussen 60% en 80%. De hiervoor benodigde 
middelen blijven gereserveerd binnen de risicobuffer; 

• Het hanteren van een plafondprijs; 
• Gefaseerde besluitvorming waarbij bepaalde besluiten pas worden genomen wanneer 

projectonzekerheden voldoende zijn gereduceerd (herijkingsmoment in de aanbestedingsfase; pas 
gunning van optimalisaties als aan financiële voorwaarden (voldoende financiële ruimte) is voldaan); 



• Versterking van de rol van de provincie in de uitvoeringsorganisatie (manager Techniek, Financieel 
management in het team Projectbeheersing en Strategisch adviseur/meekijkfunctie worden vanuit 
provincie ingevuld). 

Wij hebben dit onderwerp vooruitlopend op de besluitvorming expliciet met Provinciale Staten besproken in 
de commissie Grote Projecten van 27 augustus 2014 en de Statencommissie Mobiliteit, Economie en 
Energie van 3 september 2014. 

De bovengenoemde zaken zijn vastgelegd in de Realisatieovereenkomst Aanpak Ring Zuid waarmee 
Provinciale Staten in de vergadering van 10 december 2014 hebben ingestemd. Wij menen hiermee het 
maximale te hebben gedaan om de financiële risico's voor de provincie te beheersen. In uiterste nood 
kunnen wij een beroep doen op het billijkheidsbeginsel zoals opgenomen in artikel 9 van de 
Bestuursovereenkomst van 10 november 2008 waarop de Realisatieovereenkomst van 2014 een aanvulling 
vormt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


