
 

 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,  

De heer F.J. Paas 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

 

Datum: dinsdag 15 augustus 2017 

Onderwerp: Schriftelijke vragen tunnelveiligheid Ring Zuid 

 

Geacht college van GS, 

De Partij voor de Vrijheid heeft een aantal vragen opgesteld naar aanleiding van 

nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat naar de nieuwe tunnel in de zuidelijke ringweg. 

Rijkswaterstaat gaat onderzoeken of de tunnel in de nieuwe zuidelijke ringweg van 

Groningen nog wel volgens plan mag worden gebouwd.  

Dit gebeurt naar aanleiding van een ander onderzoek waaruit geconcludeerd is dat 

het beton van een viertal in Nederland gebouwde tunnels bij een extreem grote 

brand mogelijk minder lang standhoudt dan tot nu toe werd gedacht. Volgens 

deskundigen komt dat mogelijk doordat de samenstelling van beton na 2008 is 

veranderd.  

De minister acht de kans dat een dergelijke grote brand zich in Nederland voordoet 

zeer klein, maar omdat de weg verdiept wordt aangelegd en ook bochten, versmalde 

rijstroken en hellingen bevat is de PVV daar niet gerust op. Wij stellen daarom de 

volgende vragen 

1. Bent u bekend met het artikel: “Onderzoek naar ontwerp tunnelplan 

Groningen” (*) uit het Dagblad van het Noorden van 14 augustus 2017?  

2. Wanneer zijn het college van GS en het projectbureau Aanpak Ring Zuid over 

dit nieuwe onderzoek van Rijkswaterstaat op de hoogte gesteld? 

In het voortraject van de aanleg van de Zuidelijke Ringweg is meermaals het risico 

besproken van een grote brand, bijvoorbeeld door een ongeval met een tankauto, die 

vloeibaar LNG vervoert.  

3. Kan het beton van de tunnels van de Zuidelijke Ringweg een dergelijke brand 

wel aan?  



4. Kan GS alle aanvullende informatie delen over de technische specificaties van 

de brandveiligheid in de aan te leggen verdiepte tunnels van de Zuidelijke 

Ringweg? 

5. Heeft dit onderzoek ook gevolgen voor vluchtdeuren, vluchtwegen en andere 

veiligheidsinvesteringen die in de tunnels plaats moeten vinden? 

6. Kan het college aangeven tot wat voor meerkosten dit leidt bij een gewijzigd 

ontwerp? 

7. Beter beton kost meer geld, wat zijn de gevolgen voor de bouwkosten, het 

beschikbare budget en het uitvoeren van de drie extra optimalisaties? 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton van Kesteren, 

Statenfractie PVV Groningen 

 

(*) http://www.dvhn.nl/groningen/Onderzoek-naar-ontwerp-tunnelplan-Groningen-22423595.html  

http://www.dvhn.nl/groningen/Onderzoek-naar-ontwerp-tunnelplan-Groningen-22423595.html

