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Toezegging in raadsvergadering 16 december 2015 om van gedachten te 
wisselen over de wijze waarop bewoners worden betrokken bij verdere 
uitwerking Aanpak Ring Zuid

Aanleiding

x van xx



Agenda

x van xx

► Terugblik

► Stand van zaken

► Vooruitblik



Terugblik

x van xx

► Aftrap planuitwerking kennisgeving MER en startbijeenkomst 25-
01-2011 (400 bezoekers)

► Oprichting 3 plus 1 platforms (eens per kwartaal)



Terugblik

x van xx

► Website Q2 2011



Terugblik

x van xx

► Bijeenkomst “voorlopig ontwerp” september 2011 (400 bezoekers)

► 2012: start werkgroepen voor de vier inrichtingsplannen

► Regelmatig nieuwsbrieven huis aan huis

► Elk half jaar gesprek met (grotere) stakeholders



Terugblik

x van xx

► Voorjaar 2013: instellen “expertteam”

► 2013: Start krant Groningen Bereikbaar

► Zomer 2013: website open voor reacties en Twitter en interviews 
met betrokken Stadjers



Terugblik

x van xx

► Augustus 2013 inspraak OTB/MER en OIP’s met vier 
inloopbijeenkomsten, 800 bezoekers en 297 + 73 + 53 zienswijzen

► Eind 2013 – begin 2014: 60 gesprekken met indieners zienswijzen

► September 2014 TB met inloopbijeenkomsten en 15 + 0 + 6 
beroepen 



Terugblik

x van xx

► Samen met Groningen Bereikbaar aanwezig op promotiedagen 
MartiniPlaza 2014 en 2015

► Doorlopend gesprekken met (grote) stakeholders

► “Open deur”: ingaan op elk verzoek om een gesprek

► Middelen als maquette, films, animaties en bolfoto’s



Stand van zaken

x van xx

► Procedure Raad van State 

► Aanbestedingsprocedure: selecteren opdrachtnemer

Daardoor pas op de plaats planuitwerking (met uitzondering van 
Helpman), maar wel:

► Actief blijven zenden via website en Twitter: steeds meer volgers

► Actief informeren met Groningen Bereikbaar: krant, GIC, OOG

► Intensief communiceren over voorbereiding (kabels en leidingen)

► Hernieuwd contact met buurtorganisaties ter voorbereiding op 
nieuwe fase (als ON aan boord is): platforms



Vooruitblik

► ON nieuwe hoofdrolspeler op het toneel: werkt plannen uit (TB én 
inrichtingsplannen)

► Planuitwerking op basis van eisen

► ARZ voert regie

► In nauw overleg met Groningen Bereikbaar

► Wijkplatforms en een stedelijk platform

► KCC voor publieksvragen (vanaf 2016)

► BLVC-plannen ON als voertuig: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie

► Intensief informeren over uitvoering!

► Goede informatievoorziening voor de Raad

x van xx



Vooruitblik

BLVC-plannen

Twee momenten:

► 1 Ontwerp (verdere uitwerking huidig plan)

► 2 Uitvoering (o.a. routes bouwverkeer, omgevingsveiligheid, 
inrichting en gebruik werkterreinen)

► Communicatieparagraaf: aangeven hoe bewoners worden 
betrokken

► Verplichting opdrachtnemer: wensen, aandachtspunten en 
zorgpunten van bewoners inventariseren en aangeven hoe hij 
daarmee omgaat

x van xx



Vragen?


