
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak 

Ring Zuid. Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2018 uit 

waarin ons college wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te 

informeren over de voortgang van het project. De rapportage beschrijft in kort 

bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak 

Ring Zuid voor het derde trimester van 2019, aangevuld met de actualiteit 

Deze rapportage wordt tevens door het college van GS aan Provinciale Staten 

voorgelegd. In deze brief lichten wij een aantal ontwikkelingen toe.  

 

Voortgang werkzaamheden 

• Er is de afgelopen maanden verder gewerkt aan het intrillen van de 

damwanden voor de bouwkuip van de verdiepte ligging.  

• Ook is gewerkt aan de afbouw van de Helperzoomtunnel, zodat deze op 3 

april 2020 in gebruik genomen kan worden.  

• Combinatie Herepoort (CHP) heeft aanpassingen gedaan aan de 

Waterloolaan om de verkeerssituatie te verbeteren.  

• In november is onder de Kielerbocht een faunapassage aangelegd.  

• De uitbreiding van het knooppunt Westerbroek is in december 

gerealiseerd.  

• De minister heeft in november het Tracébesluit voor de fietstunnel bij de 

Papiermolen ondertekend.  

• Er is gezocht naar een oplossing voor de aanhoudende problemen met de 

voeg op de noordbaan van de zuidelijke ringweg.  

• Begin januari heeft CHP de voeg gerepareerd met nieuwe methode. De 

komende tijd moet blijken of hiermee de problemen met de voeg zijn 

verholpen. 
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Voortgang uitwerking adviezen commissie Hertogh 

De aanbevelingen van de commissie Hertogh zijn op 28 maart 2019 

gepresenteerd. Een belangrijk deel van de aanbevelingen is inmiddels 

geïmplementeerd in de CHP en ARZ organisatie, zoals blijkt uit de 

rapportage. De resultaten tot nog toe zijn positief en het is  zaak om het 

verder op te nemen in het reguliere proces. In de wetenschap dat 

veranderingsprocessen taai zijn zal dit continu aandacht blijven vragen van 

beide organisaties. In de rapportage vindt u een overzicht van de stand van 

zaken per actie. 

 

Social Return en ringwegacademie 

De invulling van de verplichtingen ten aanzien van social return ligt ruim 

voor op het nieuwe schema. De waarde van de inzet ligt op 3 miljoen euro, 

ten opzichte van de te behalen inzet van 5 miljoen euro.  

 

De partijen binnen de Ringwegacademie hebben onlangs besloten de 

samenwerking in deze vorm te beëindigen. In de praktijk sloot de vraag van 

de aannemer en het aanbod van de scholen niet goed op elkaar aan. De 

vertraging in de uitvoering maakte het daarbij moeilijk om vooruit te plannen. 

Als gevolg daarvan kampten de scholen in 2016 nog met een tekort aan 

stageplekken. Dit was in 2019 niet meer het geval.  

 

Hoewel wij het jammer vinden dat de ambities vanuit de Ringwegacademie 

niet volledig zijn gerealiseerd, zien we gelukkig goede alternatieve 

mogelijkheden onder de vlag van het 1000-banenplan. De onderwijspartijen 

zijn bekend en vertegenwoordigd in dit plan, dat een ruimere en meer 

flexibele invulling van social return mogelijk maakt. Ook via het 1000-

banenplan kunnen we inzetten op (maatwerk)scholing, passend bij de huidige 

vraag van de markt. Aannemer en scholen blijven daarnaast samenwerken in 

concrete projecten.  

 

In de rapportage is een overzicht met aantallen en activiteiten opgenomen van 

de afgelopen periode.  

 

Vooruitblik  

De komende periode: 

• start de ombouw van het Vrijheidsplein; 

• gaat de Helperzoomtunnel open; 

• wordt de bypass op het vernieuwde knooppunt Westerbroek in gebruik 

genomen; 

• start de aanleggen van de op- en afrit bij Eemspoort en Driebond; 

• bouwt men het nieuwe viaduct en de A28-oprit bij de Brailleweg; 

• begint de aanleg van de oprit naar de A7 bij Laan Corpus den Hoorn; 
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• starten de werkzaamheden rondom het verleggen van de verbindingsweg 

en het fietspad tussen de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het 

Vrijheidsplein op verschillende plekken damwandplanken intrillen voor 

de verdiepte ligging 

• gaat de bouw van de bouwkuip verder met 

• het plaatsen ankers van de bouwkuip 

• het uitgraven van de bouwkuip 

 

Tevens verwachten wij de komende periode duidelijkheid te kunnen geven 

over de uitkomst van de Taskforce Financiën. In het Plan van Aanpak is door 

de commissie Hertogh aangegeven dat ten aanzien van de financiële situatie 

van het project Aanpak Ring Zuid voor de lange termijn een totaaloplossing 

moet komen.  

 

Naar aanleiding daarvan zijn er onder leiding van Prof.dr.ir. Marcel Hertogh 

gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Combinatie Herepoort, 

Aanpak Ring Zuid, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


