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De raad van gemeente Groningen in vergadering bijeen op 26 september 2018 bespreKèri'de de collegebrief 

Voortgang Aanpak Ring Zuid dd 18-09-2018 jmgek. ^ 8 SEP. 2Q]R 

Class. 
Constaterende dat: r 

^ '6 beh. doo.'-
Op 29 september 2014 het tracé besluit A7/N7 is ondertekend. Tevens is 

f - ' - ' '-1^11. 

Helperzoomtunnel. Deze is ondergebraclit bij de Aanpak Ring Zuid en later zijn drië"SptfnTa4t: 

toegevoegd te weten de Esperantotunnel, aansluiting Europaplein en vergroening Julianaplein; 

De gemeente samen met Rijksv/aterstaat (opdrachtgever) en de provincie (financieel 

verantwoordelijk) het Projectbureau aanpak Ring Zuid vormt; 

De uitvoering van het werk voor 388 miljoen euro gegund is aan de aannemerscombinatie Herepoort; 

Volgens de aan de raad voorgelegde planning de Helperzoomtunnel in juli 2018 gebruiksklaar zou zijn 

en de vernieuwde zuidelijke ringweg in het eerste kwartaal van 2021. 
Overwegende dat: 

De bouw van de Helperzoomtunnel in het voorjaar voor onbepaalde tijd is stilgelegd vanwege een 

onstabiele ondergrond; 

ln de zomer zich verzakkingen in de ondergrond en scheuren in het asfalt hebben voorgedaan. 

De oplevertermijn van de zuidelijke ring vooralsnog met drie jaar is opgeschoven; 

Zowel voor de Zuidelijke Ring als de Helperzoomtunnel een nieuwe planning ontbreekt; 

Voor het bovenstaande een mengeling van redenen wordt aangegeven door het college: ontbreken 

van voldoende en geschikt personeel, bouw in een complexe omgeving en technisch onvoorziene 

omstandigheden; 

Het werk nu nagenoeg stilligt; 

Bewoners en bedrijven van onze gemeente door het uitstel geconfronteerd worden met een nog 

langere periode van bouwoverlast en bereikbaarheidsproblemen; 

In stad en gemeenteraad ernstige zorgen bestaan over de realiseerbaarheid van het gehele project in 

zowel technische als financiële zin; ^ • -

De nu ingestelde commissie onder voorzitterschap van de heer M. Hertogh de taak heeft binnen het 

Tracébesluit de werkzaamheden vlot te trekken; 

De relatie tussen opdrachtgever (Projectbureau Aanpak Ring Zuid) en opdrachtnemer (Combinatie 

Herepoort) in een juridisch fase dreigt te komen; 

Bij het mislukken van het aardwarmtetraject een van de door de raad overgenomen adviezen was het 

versterken van de controlerende rol van de raad. 

Verzoekt het college: 

Aan het projectbureau de wens van de gemeenteraad van Groningen over te brengen tot het instellen 

van een beoordelingscommissie bestaande uit onafhankelijke deskundigen op de diverse vakgebieden 

die van toepassing zijn op de Aanpak Ring Zuid; 

De taak van deze commissie is om op de kortst mogelijke termijn een antwoord te geven op de vraag 

of het tracébesluit, Helperzoomtunnel plus optimalisaties technisch uitvoerbaar zijn, binnen het 

gegunde budget en binnen welke termijn; 

De raad voor 1 november 2018 de informeren over de reactie van het projectbureau met de 

bijbehorende overwegingen. 
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