
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen het antwoord op de door de heer A.J.M. van 

Kesteren van de Partij voor de Vrijheid gestelde vragen ex art. 38 RvO over 

de sanering van verontreinigingen i.v.m. werkzaamheden Zuidelijke 

Ringweg. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. De documenten 

waarom u verzoekt, kunnen wij u omwille van de omvang van de bijlage, 

separaat digitaal verstrekken.  

 

1. Zouden wij de beschikking kunnen krijgen over laatst genoemd rapport1? 

Zo nee, waarom niet? 

Ja, wij kunnen u het rapport digitaal verstrekken.  

 

2. Op 19-3-2020 meldt de ARZ, waarin ook de gemeente is 

vertegenwoordigd , dat zij niet in het bezit zijn van “Plan van Aanpak 

Omgang Vrijkomende grond Wegbermen A28-N7' (ARZ-TD-SYS-5817)” 

Hoe vullen  zij dan als opdrachtgever hun rol in deze in als 

kwaliteitsbewaker van de werkzaamheden van CHP?  

Dit rapport is door CHP aan de gemeente gezonden, als bevoegd gezag.  

 

3. In 3.2.2 van het Raamsaneringsplan staat onder andere bij Dempingen 

Sterrebos dat voorafgaand aan benodigd grondverzet een bodem- en 

eventueel asbestonderzoek uitgevoerd moet worden om de vereiste 

 

 
1 Raamsaneringsplan (2017, CHP) en het Plan vrijkomende materialen, CHP ARZ-TD-SYS-

0754, 19-01-2017 
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saneringsmaatregelen vast te kunnen stellen. Het grondverzet en de 

bemaling is in volle gang. Welke functiegerichte saneringsmaatregelen 

zijn genomen?  

Kunnen wij de onderzoeksresultaten en plan met saneringsmaatregelen 

ontvangen? Dit niet alleen voor het Sterrebos maar ook m.b.t. alle 

andere in 3.2.2 genoemde locaties? 

De aannemer dient voorafgaand aan iedere fase te beoordelen of er 

voldoende gegevens over de bodemkwaliteit beschikbaar zijn om de 

werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Veelal betekent dat dus eerst 

aanvullend bodemonderzoek. Op basis van de uitkomsten wordt dan 

bepaald of er een plan van aanpak bij de gemeente moet worden 

ingediend. De informatie over de vooronderzoeken ligt bij CHP. 

Deze vooronderzoeken en benodigde (sanerings)maatregelen worden 

overigens ook besproken  met de Omgevingsdienst tijdens de reguliere 

toezichtsbezoeken.  

 

4. In 3.2.3 wordt gesproken over waterbodemonderzoeken t.a.v. 

watergangen waar voorafgaand aan werkzaamheden in voor sterk 

verontreinigde waterbodems in overleg met het waterschap een 

werkplan/ saneringsplan moet worden opgesteld. De bemaling is in volle 

gang, bij het Winschoterdiep is men volop bezig. Kunt u ons dit plan 

leveren 

Het Oude Winschoterdiep is in 2017 – ter voorbereiding op de 

werkzaamheden – gebaggerd. Tevens zijn er Niet Gesprongen 

Explosieven opgeruimd. Voor waterbodemsaneringen is het waterschap 

het bevoegde gezag. Wij hebben het plan niet in bezit. 

 

5. In 4.2 van [1] wordt gesproken over dempingen met onbekend materiaal, 

welke als potentieel verontreinigd  moeten worden beschouwd aldus [1]. 

Hiervan moet de exacte aard en omvang nog worden vastgesteld. 

Aangezien met volop bezig is op het hele traject en in tegenspraak met de 

MER volop inzet op bemalen zijn wij benieuwd naar die nadere 

onderzoeken en de maatregelen die nodig zijn om enigszins redelijk met 

die verontreiniging om te gaan. Graag zouden wij de resultaten van die 

onderzoeken en de plannen ontvangen.  

De stelling dat volop op bemaling wordt ingezet is feitelijk onjuist. In 

oostelijke deel van de verdiepte ligging wordt gebruik gemaakt van 

onderwaterbeton zonder bemalingen in het westelijke deel wordt 

bemalen binnen de damwanden. In het deel waar bemaling van invloed 

is, zijn geen belangrijke verontreinigingen bekend. Voor meer informatie 

over de aanleg van de verdiepte ligging verwijzen wij u naar de website 

van Aanpak Ring Zuid. Het monitoringsplan is te vinden via 

https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/uitvoeringsdocumenten. 

 

 

 

https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/uitvoeringsdocumenten
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6. In 5.2 [1]doelstelling raamsaneringsplan wordt gesteld dat het bevoegd 

gezag op basis van plannen van aanpak kan instemmen met een relatief 

snelle procedure. Heeft de gemeente Groningen al ingestemd met 

plannen van aanpak? Zo ja welke?  

Ja, het gaat on de volgende plannen van aanpak: 

• Plan van aanpak omgang vrijkomende grond wegbermen Aanpak 

Ring Zuid, d.d. 25 september 2017; 

• Nader bodemonderzoek en plan van aanpak saneringswerkzaamheden 

Winschoterdiep 50, d.d. 16 april 2018; 

• Plan van aanpak saneringswerkzaamheden ter plaatse van de 

Duinkerkenstraat, d.d. 4 juli 2018;  

• Plan van aanpak saneringswerkzaamheden ter plaatse van de 

Esperantotunnel, d.d. 17 juli 2018; 

• Plan van aanpak saneringswerkzaamheden ter hoogte van 

Winschoterdiep 50, d.d. 4 december 2019,  

• Plan van aanpak saneringswerkzaamheden ter plaatse van de 

Esperantotunnel, d.d. 4 december 2019; 

• Nader onderzoek en plan van aanpak ter plaatse van de Laan van de 

Vrede, d.d. 15 juni 2020. 

• Plan van aanpak verontreiniging dempingen ter plaatse van de Laan 

van de Vrede, d.d. 16 juli 2020; 

• Plan van Aanpak verontreiniging dempingen ter plaatse van de 

“Frontier”, d.d. 13 augustus 2020; 

• Nader bodemonderzoek en Plan van Aanpak bodemsanering Wbb-

geval 3 dempingen, ter hoogte van de Frontier, d.d. 1 april 2021. 

 

Instemmingen: 

• Instemming PVA bermgrond Ringweg Zuid, d.d. 3 november 2017; 

• Instemming PVA Dempingen Winschoterdiep 50 Ringweg Zuid, d.d. 

18 april 2018 

• Instemming PVA Duinkerkenstraat Ringweg Zuid, d.d. 11 juli 2018; 

• Instemming PVA Esperantotunnel fase 1 Ringweg Zuid, d.d. 25 juli 

2018; 

• Instemming PVA Winschoterdiep 50, d.d. 16 december 2019 

• Instemming PVA Esperantotunnel fase 2 Ringweg Zuid, d.d. 16 

december 2019; 

• Instemming PVA Laan van de Vrede Ringweg Zuid, d.d. 18 juni 

2020; 

• Instemming PVA Laan van de Vrede Ringweg Zuid, d.d. 31 juli 2020; 

• Instemming PVA Frontier Ringweg Zuid, d.d. 17 augustus 2020. 

• Instemming PVA Frontier Ringweg Zuid, d.d. 9 april 2021. 
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7. Hoe wordt de Raad hierover geïnformeerd? Kunnen wij  deze plannen 

ook ontvangen, voor zover deze hierboven al niet zijn aangevraagd? 

De aannemer (en het projectbureau) informeren de omgeving over 

werkzaamheden rondom de ringweg. Op de gemeentelijke website is de 

kaart 'Onderzoekslocaties met bodemrapport' te raadplegen. Hierop is 

aangegeven op welke locaties bodemonderzoeken of saneringen in de 

gemeenten Groningen en Ten Boer zijn uitgevoerd. In een aantal 

gevallen zijn documenten niet of niet volledig beschikbaar. Wij kunnen u 

deze documenten digitaal verstrekken.  

 

8. In 5.5 van [1] wordt gesproken over het aantreffen van onverwachte 

bodemverontreiniging. Is er al onverwachte bodemverontreiniging 

gevonden? Zo ja, wat en waar en wat zijn de vervolgmaatregelen?  

Zoals door u gesteld bij vraag 6: met het raamsaneringsplan zijn de 

uitgangspunten en werkwijze rondom (sanerings)werkzaamheden 

vastgelegd. Wanneer er een verontreiniging wordt aangetroffen stelt de 

aannemer een Plan van Aanpak op. Zie voor een overzicht de 

beantwoording van vraag 6. 

 

9. In 6.2 van [1]‘algemene beschrijving saneringswijze wordt gesproken 

over gezuiverd afvoeren van verontreinigd opkomend grondwater en of 

oppervlakte water. Vindt deze afvoer momenteel gezuiverd plaats? Zo 

nee waarom niet? Zo ja waar blijft de verontreiniging die uit het water is 

gehaald? 

Er is bij de bemaling geen sprake van verontreinigd grond- of 

oppervlaktewater. 

 

10. In 6.5 wordt gesproken over verontreinigingen “niet zijnde grond” Is 

hier sprake van? Zo ja wat zijn de maatregelen dan wel is het plan van 

aanpak? Kunnen we deze ontvangen?  

Nee, hiervan is geen sprake. 

 

11. Bij 6.6 van [1]. Zijn er al evaluatierapportages opgeteld op grond van al 

uitgevoerde plannen van aanpak? Zo ja, hoe worden deze beschikbaar 

gesteld aan de Raad  en bevolking?  

Niet van toepassing, zie antwoord vraag 9.  

 

12. In 7.1 wordt gesproken over enkele plannen van aanpak die kennelijk 

minimaal worden voorzien: geval 1 Bermgrond (zink), geval 2 

Vrijheidsplein; geval 3 Esperantoweg ( koper, zink). Zijn deze plannen 

opgeleverd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar zijn deze te raadplegen? 

Zijn er op basis van deze plannen al vergunningen afgegeven? Zo ja 

welke? Kunnen wij deze ontvangen? 

Ja, zie vraag 6. 
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13. Bij 7.3 voordat met de graafwerkzaamheden kan worden begonnen 

moeten een aantal voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, Zoals 

deze o.a. in de plannen van aanpak moeten zijn gespecificeerd en in 7.3 

staan vermeld. Zijn deze uitgevoerd?  

Voordat saneringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd wordt 

altijd een Plan van Aanpak gemaakt en t.b.v. de uitvoering nog een 

Veiligheids & Gezondheidsplan.  

 

Het Plan van Aanpak wordt conform de geldende regelgeving ter 

goedkeuring ingediend bij de Omgevingsdienst Groningen, zij zijn 

aangesteld deze werkzaamheden uit te voeren in opdracht van de 

gemeente Groningen. De saneringswerkzaamheden worden altijd 

uitgevoerd door een daartoe BRL 7000, protocol 7001 gecertificeerd 

bedrijf, de controle hierop wordt verricht door een BRL 6000, protocol 

6001 gecertificeerd bedrijf. De Omgevingsdienst handhaaft hierop. 

 

14. CHP is volop bezig met ontgaven en bemalen, in hoeverre is voldaan aan 

de meldingsprocedure van het plan van aanpak ( 7.4 van [1] en hoe is 

deze te volgen voor inwoners?  

De meldingsprocedure betreft het melden aan de Omgevingsdienst 

Groningen, in verband met het toezicht op de werkzaamheden. Het gaat 

hierbij niet om het inlichten van de inwoners. 

 

15. In 8.2 van [1] wordt duidelijk gesteld dat er instemming dient te zijn van 

de gemeente Groningen vóór de aanvang van de werkzaamheden wat 

betreft het raamsaneringsplan en de Plannen van Aanpak. Wij gaan er 

dan ook vanuit dat u deze kunt leveren, zoals is gevraagd hierboven. 

Kunt u ook een overzicht geven van de overige genoemde punten in 8.2? 

Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 9. 

 

16. In 9.5 van [1] wordt duidelijke gesteld dat men helder en transparant wil 

communiceren o.a. aan bewoners, dus zeker ook aan de Raad. Waar is 

die actieve heldere en transparante communicatie over de saneringen, 

plannen van Aanpak en vergunningen op dit terrein te vinden? 

Zie het antwoord op vraag 7. 

 

17. In het Monitoringsplan bemaling bouwkuip VDL, ARZ-TD-kw19-10763, 

d.d.19-6-2020 wordt gesproken op pagina 10 over  

Boombeschermingsplan Sterrebos (ARZ-TD-HWN-CL03-11588). Dit 

document was deze zomer niet beschikbaar. Kan deze nu worden 

geleverd? Kan deze alsnog worden opgeleverd?  

Ja, deze kunnen wij u digitaal verstrekken. 
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18. Om terug te keren naar het Horvat citaat van het begin, welke risico’s 

ten aanzien van hergebruik van materialen o.a. van kunstwerken staan 

nog uit? Wat is de stand van zaken? Welke risico’s zijn afgevangen en 

toebedeeld, welke moeten nog nader worden onderzocht ? Welke plannen 

moeten nog worden goedgekeurd? Hoe staat het met de financiële 

consequenties voor OG dan wel ON wat betreft deze risico’s? 

In de vaststellingsovereenkomst (VOK) vindt u de verdeling van de 

risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 

Wij vertrouwen erop uw vragen afdoende beantwoord te hebben.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


