
1 8 JAN. 2016 

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 

De heer MJ. van den Berg 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

Datum: Maandag 18 januari 2015 

Onderwerp: schriftelijke vragen over het bestuurlijke besluitvormingsproces met betrekking tot 
de Aanpak Ring Zuid. 

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 electronische fileregistratie heeft plaatsgevonden 
terwijl dat conform afspraak in 2002 met het Rijk wel zou plaatsvinden? Zo nee waarom niet? 

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 
warden 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? 

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 ap financiering vaar 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? 

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://aanpakringzuid.nl/files/7413/7294/0740/02 verkenning zr aanv.pdf 

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 OV-as Peizerweg 
in gebruik genomen. De bussen zulien 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.provinciegroningen.nl/fileadmin/user upload/Documenten/Brief/brief2004-
09959-biilage2.pdf 

Waarom is de Staten hierover destijds niet geïnformeerd? 

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 lijken 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 Coliege horen 
wanneer de Staten nu wel zaken kunnen verwachten. Het is inderdaad prachtig dat er wordt 
gesproken over de opdrachtformuiering voor de uitwerking van de benuttingsvariant van de 
zuideiijke ringweg, alieen heeft dhr. Out het idee dat daar provincie en gemeenten behooriijk 
uit elkaar liggen. Hij verzoekt het College daarom aan te geven wat op dit punt concreet kan 
worden verwacht." 

Bijlage het verslag: 
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user upload/Documenten/Verslag/verslagem. 

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-
proJectv(Regiotram na 2008) en de formulering van de onderzoeksopdracht op het 
bestaande tracé? Zo nee waarom niet? 

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 

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? 

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? 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet. 

Ton van Kesteren, fractievoorzitter PW Groningen 


