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Geachte heer Van Kesteren, 

In uw brief van 27 maart 2015 stelt u ons vijf vragen over het project Aanpak Ring 
Zuid. Dit naar aanleiding van het artikel "Ring Zuid: hoge kosten, lage baten!" van 
de heer J. Wittenberg in het Dagblad van het Noorden (DvhN). De beantwoording 
van deze vragen treft u hieronder aan. Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen 
en geven daarna ons antwoord. 

Vraag 1 
Is het college van Gedeputeerde Staten bekend met het betreffende artikel in het 
DvhN? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Ja 

Vraag 2 
Kan het college van Gedeputeerde Staten uitleggen waarom er geen uitgebreide 
evaluatie heeft plaatsgevonden van de genomen maatregelen om te voldoen aan 
de Wet milieubeheer, maar dat er is gekozen voor een zogenaamde quick-scan? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
In uw vraag lopen twee zaken door elkaar heen: een quick-scan en onderzoek 
naar de milieueffecten. De quick-scan waar u aan refereert betreft een kosten-
batenanalyse (KBA) die is gedaan in 2006. Voor de milieueffecten van het project 
is in de periode 2011-2013 een volledige m.e.r.-procedure doorlopen zoals 
voorgeschreven in de Wet milieubeheer. Doel hiervan is het milieubelang 
volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken, tijdig inzicht te 
krijgen in de effecten op de omgeving en onderzoek te doen naar mogelijke 
maatregelen om negatieve effecten te verminderen. Resultaat van de m.e.r.-
procedure is het Milieueffectrapport (MER), dat eind augustus 2013 gelijktijdig met 
het Ontwerp-tracébesluit is gepubliceerd. 

06-HB-SG-001 Oe provincie Groningen werkt votgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstvedening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeiing Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting: 050 3184160 



Vraag 3 
Kan het college Van Gedeputeerde Staten uitleggen waarom er een degelijke 
kosten-batenanalyse ontbreekt bij het Tracébesluit Zuidelijke Ringweg? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 
In het verleden is op twee momenten een KBA uitgevoerd voor varianten van 
oplossingen op de Zuidelijke Ringweg over het bestaande tracé door de stad heen. 
Het eerste moment is bij de Verkenning Alternatieven Zuidelijke Ringweg 
Groningen (juli 2006) en het tweede moment is een quick-scan KBA bij de 
economische beoordeling aanvullende alternatieven Zuiderzeelijn (oktober 2006). 
Het gaat in beide gevallen om openbare informatie, die is te vinden in de 
bibliotheek van de projectwebsite (www.aanpakringzuid.nl), In beide KBA's wordt 
de analyse als positief beoordeeld. Conclusie is dat de baten van het project groter 
zijn dan de kosten en dat de gekozen variant het beste voldoet aan de eisen. Dit is 
middels een second opinion bevestigd door het Centraal Planbureau (CPB). Nut 
en noodzaak van deze oplossing stonden daarmee niet meer ter discussie en 
waren een gegeven bij de afspraken die Rijk, provincie en gemeente in 2009 
hebben gemaakt in de bestuursovereenkomst over het Bestuurlijk 
Voorkeursalternatief. 

Vraag 4 
Kan het college van Gedeputeerde Staten uitleggen waarom 'nut' en 'noodzaak' 
van het voorliggende project Aanpak Ring Zuid en eventuele alternatieven niet 
nader worden onderzocht? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 3. 

Vraag 5 
Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de provincie mocht de Raad van State 
oordelen dat het project onzorgvuldig is voorbereid en de mkba alsnog gemaakt 
moet worden. 

Antwoord 
Op basis van onze bovenstaande antwoorden gaan wij er niet van uit dat dit het 
geval zal zijn. Mocht de Raad van State onverhoopt toch tot dat oordeel komen, 
dan is het afhankelijk van de precieze inhoud van het oordeel van de Raad van 
State en de overwegingen die wij naar aanleiding daarvan maken wat de 
consequenties zijn. Zo lang de beroepen nog onder de rechter zijn lopen wij hier 
niet op vooruit. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

http://www.aanpakringzuid.nl

