
 

 

 

 

  VRAGEN 

 

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van 

Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen. 

 

2013 – Nr. 7. 

 

VRAGEN van het CDA van de heer A. Kuik betreffende het mogelijke uitstel van 

oplevering van de Zuidelijke Ringweg. 

(Binnengekomen: 24 januari 2013) 
 

Op woensdag 23 januari 2013 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen minister 

Schultz van infrastructuur en de gedeputeerde van de Provincie Boumans. De fractie 

van het CDA in de provincie heeft naar aanleiding hiervan de vraag gesteld of het 

klopt dat in dit overleg naar voren is gekomen dat de oplevering van de zuidelijke 

ringweg zal worden opgeschoven van 2019 naar 2021. Ook in verschillende media 

verschenen berichten dat het kabinet verschillende infrastructuur projecten schrapt of 

uitstelt.  

 

In de raadscommissie heeft het CDA al aangegeven dat het tijdspad krap is ten 

aanzien van het inpassen van het onderliggende wegennet. Uitstel van de Zuidelijke 

Ringweg zou wat ons betreft ook kansen kunnen bieden voor de inpassing van het 

onderliggende wegennet en de leefbaarheid in de wijken.  

 

Naar aanleiding hiervan heeft het CDA de volgende vragen aan uw college: 

 

1. Heeft het college kennis genomen van de mediaberichten betreffende het 

uitstel of  het schrappen van infrastructurele projecten door het kabinet?  

2. Is het college door de minister op de hoogte gesteld van uitstel of schrappen 

van projecten die de stad aangaan? 

3. Is er een mogelijkheid dat het project Zuidelijke Ringweg in gevaar is en kan 

worden geschrapt? 

4. Klopt het bericht dat de oplevering van Zuidelijke Ringweg wordt 

opgeschoven? Zo ja, wat is het aantal maanden/jaren dat het wordt 

verschoven? 

5. Als er sprake is van uitstel betekent dit uitstel voor het hele project of uitstel 

op onderdelen. En welke onderdelen betreft dit? 

6. Welke gevolgen brengt dit uitstel met zich mee voor de bereikbaarheid van de 

stad? 

7. Kan het college indien er sprake is van uitstel zo spoedig mogelijk op de 

hoogte stellen van het nieuwe tijdsplan? 

8. Is het college het met het CDA eens dat wanneer er sprake is van uitstel, meer 

tijd kan worden uitgetrokken voor de inpassing van het onderliggende 

wegennet en de belangen van de bewoners? 



 

 

 

 

  VRAGEN 

 

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van 

Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen. 

 

2013 – Nr. 7. 

 

VRAGEN van het CDA van mevrouw A. Kuik betreffende het mogelijke uitstel van 

oplevering van de Zuidelijke Ringweg. 

(Binnengekomen: 24 januari 2013) 
 

Het college beantwoordt de vragen als volgt: 

Groningen, 29 januari 2013. 
 

1. Heeft het college kennis genomen van de mediaberichten betreffende het uitstel 

of het schrappen van infrastructurele projecten door het kabinet?  

 

Ja, ons college heeft kennis genomen van de mediaberichten. 

 

2. Is het college door de minister op de hoogte gesteld van uitstel of schrappen van 

projecten die de stad aangaan? 

   

Nee, de regio’s worden vertegenwoordigd door de gedeputeerden van Verkeer en 

Vervoer.  

 

3. Is er een mogelijkheid dat het project Zuidelijke Ringweg in gevaar is en kan 

worden geschrapt? 

 

Er is voor ons geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het project Zuidelijke 

Ringweg in gevaar is en zal worden geschrapt. 

    

4. Klopt het bericht dat de oplevering van Zuidelijke Ringweg wordt opgeschoven? 

Zo ja, wat is het aantal maanden/jaren dat het wordt verschoven? 

 

Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. 

 

5. Als er sprake is van uitstel betekent dit uitstel voor het hele project of uitstel op 

onderdelen. En welke onderdelen betreft dit? 

6. Welke gevolgen brengt dit uitstel met zich mee voor de bereikbaarheid van de 

stad? 

7. Kan het college indien er sprake is van uitstel zo spoedig mogelijk op de hoogte 

stellen van het nieuwe tijdsplan? 

8. Is het college het met het CDA eens dat wanneer er sprake is van uitstel, meer 

tijd kan worden uitgetrokken voor de inpassing van het onderliggende wegennet 

en de belangen van de bewoners? 

 

Zie vraag 4. Wij zeggen u hierbij toe de raad, als dat zo zou zijn, te informeren. 

 


