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Aanpak Ring Zuid, Advies commissie Hertogh

Geachte dames en heren,
Aanleiding
U ontvangt deze brief om u te informeren over het advies van de commissie Hertogh inzake de Aanpak Ring
Zuid.
Eerdere behandeiing in PS
Op 18 september 2018 informeerden wij u in een brief (kenmerk 2018-061.931/38/A.13) over de voortgang van
het project Aanpak Ring Zuid. Wij hebben toen aangekondigd dat Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid
gezamenlijk een commissie zouden instellen onder leiding van prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh.
Met onze brief van 13 november 2018 (kenmerk 2018-076.363/46/A.21) hebben wij u de PS Rapportage over
de Aanpak Ring Zuid toegestuurd.
Rol en bevoegdheden PS in deze fase
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 vanzelfsprekend informeren wij u tussentijds als er belangrijke
ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen wachten.
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
De commissie Hertogh adviseert de besturen van opdrachtgever en opdrachtnemer over oplossingsrichtingen
voor de ontstane situatie. De commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen van beide partijen, die op afstand van
het project staan. Deze week hebben de stuurgroep Aanpak Ring Zuid en de Combinatie Herepoort het advies
van de commissie Hertogh "Waar een wil is, komt een weg" ontvangen. Een beknopte weergave van het advies
treft u in de bijlage bij deze brief. Een belangrijke conclusie van de commissie Hertogh is dat doorgaan met het
project zonder wijzigingen van het contract uitgangspunt is voor de aanbevelingen.
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De commissie doet 7 aanbevelingen om belemmeringen en impasses vanuit het verleden op te lossen en de
voortgang van het project Aanpak Ring Zuid te bevorderen:
1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur
2. Houding en gedrag
3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden
4. Alliantie voortzetten
5. Planning
6. Financiën
7. Plan vastleggen en resultaten
Vervolg
De besturen van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben afgesproken samen te besluiten over wat
zij met de aanbevelingen doen. Op hoofdlijnen onderschrijven beide partijen het advies en de aanbevelingen
van de commissie Hertogh. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een grondige analyse van de commissie
Hertogh, Beide partijen herkennen zich in de eerste aanbeveling over de organisatie en de overlegstructuur.
Deze aanbeveling biedt voldoende handvatten om daar direct samen mee aan de te gaan.
De aanbevelingen 2 tot en met 6 verdienen nader overleg of aanscherping en daarover gaan beide partijen met
elkaar in gesprek. De aanbevelingen worden door opdrachtnemer en opdrachtgever in een vertrouwelijke
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. Aanbeveling 7 zien
wij als sluitstuk waarin uiteindelijk afspraken voor zover ze anders of aanvullend zijn dan het contract worden
vastgelegd.
Aanbevelingen toepassen op Helperzoomtunnel
Om te toetsen hoe de aanbevelingen in de praktijk gaan uitwerken willen Aanpak Ring Zuid en Combinatie
Herepoort de aanbevelingen gaan toepassen in een concreet deelproject. De opgedane ervaringen kunnen
helpen om goede afspraken te maken over het uitvoeren van de aanbevelingen in brede zin. Aanpak Ring Zuid
heeft samen met Combinatie Herepoort ervoor gekozen dit toe te passen bij het inschuiven van de
Helperzoomtunnel. Deze keuze is mede gedreven door de urgentie om de tunnel nog in 2019 te realiseren. De
heer Hertogh zal ook dit proces begeleiden.
Werkzaamheden
Ondertussen blijft Combinatie Herepoort verder gaan met werkzaamheden waarvoor toestemming is of kan
worden verleend om verdere vertraging te voorkomen. Op dit moment werkt Combinatie Herepoort onder
andere aan de sloop van een deel van een doosconstructie onder de zuidelijke ringweg, ter hoogte van de
Verlengde Meeuwerderweg en aan de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein. Tijdens de treinvrije periode in
week 7 wil de aannemer het viaduct bij de Esperantostraat deels gaan slopen . Om dit mogelijk te maken wordt
de zuidbaan van de zuidelijke ringweg omgezet naar de tijdelijke weg in het weekend van 25/26 januari 2019.
Dit betekent ook dat de oprit Kempkensberg er definitief uit zal gaan. De documenten die nodig zijn om
toestemming te verlenen voor het deels slopen van het viaduct liggen nog ter beoordeling bij de
projectorganisatie voor.
Communicatie
Ook zal Aanpak Ring Zuid meer aandacht besteden aan de communicatie met het brede publiek. De stuurgroep
Aanpak Ring Zuid heeft, mede naar aanleiding van het debat in de raad en het college van B&W van de
gemeente Groningen, geconstateerd dat ondanks de frequentie en mate van communicatie de boodschap van
ARZ niet goed terecht komt bij het brede publiek. Daarom hebben wij de communicatie vanuit het project
Aanpak Ring Zuid via de eigen platforms in beeld en geluid ge ïntensiveerd. Daarbij zullen wij niet alleen
bestuurlijke besluiten melden, maar zullen wij het brede verhaal over de voortgang van het project beter voor
het voetlicht brengen.
Met de stuurgroep Aanpak Ring Zuid zijn wij de commissie zeer erkentelijk voor het werk dat zij in korte tijd
heeft verricht en het advies dat zij heeft opgeleverd. Wij realiseren ons terdege dat we er met dit advies nog niet
zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat het een goede basis biedt om samen orde op zaken te stellen en het
project tot een goed einde te brengen.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
5edeput9^rde Staten van Groningen:
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