
 

 

 

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 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 tweede trimester van 2020, aangevuld met de actualiteit. Deze 

rapportage wordt tevens door het college van GS aan Provinciale Staten 

voorgelegd.  

 

Er is op hoofdlijnen een akkoord tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

over een oplossing voor de financiële gevolgen van de vertraging binnen het 

project Aanpak Ring Zuid. Op 6 juli jl. bent u geïnformeerd over dit feit. Op 

8 juli jl. vond de commissie hierover plaats, waar gedeputeerde Gräper te gast 

was om toelichting te geven. Momenteel worden de afspraken verder 

uitgewerkt. De effecten van de te sluiten overeenkomst zijn uiteraard nog niet 

zichtbaar in deze voortgangsrapportage. Wij zeggen u toe u daarover nader te 

informeren zodra dit kan. 

 

Tenslotte, in de vergadering van 25 augustus jl. is een rondvraag gesteld over 

de bouwplaats, grenzend aan de wijk De Linie. Wij hebben u toegelicht wat 

de achtergrond is en welke inspanningen aannemer Combinatie Herepoort  

(CHP) samen met het projectbureau Aanpak Ring Zuid verricht om de 

overlast te beperken. Zoals u heeft kunnen vernemen is er vanuit de omgeving 

een bezwaar ingediend tegen het besluit om een omgevingsvergunning te 

verlenen voor het realiseren van het tijdelijk bouwterrein/bouwweg aan de 

H.L.Wichersstraat.  
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Uiteraard blijven vertegenwoordigers van CHP en ARZ met bewoners in 

gesprek over het beperken van de hinder.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 
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