
    

   

 

 

 

Bespreekpunten uitvoering Zuidelijke ringweg tbv raadscommissie B&V van 

18 mei 2016. 

Naar verwachting komt de Raad van Staten binnen afzienbare tijd met een eindoordeel 
omtrent de bezwaren rond een aantal onderdelen van de inrichtingsplannen voor de 
zuidelijke ringweg. De uitspraak dienen wij af te wachten en onbekend is welke invloed dat 
zal hebben op het definitief Tracébesluit. 
Wat wel bekend is dat Rijkswaterstaat voornemens is de aanpak Ring Zuid te gunnen aan de 
aannemerscombinatie Herepoort i.o. In met name de zuidelijke wijken bestaan onder 
bewoners grote zorgen over het effect van de ombouw van de zuidelijke ringweg en op het 
onderliggende wegennet en op hun woon- en leefklimaat.  Dat geldt voor de lange 
bouwperiode maar zeker ook in de definitieve vormgeving van dat wegennet. 
 
De overgang van de periode van voorbereiding naar de periode van uitvoering roept bij ons 
de volgende bespreekpunten op: 
 

1. Onderdeel van het uitvoeringcontract is dat tijdens de bouw met de bewoners en 
hun organisaties de aannemer ruim van tevoren een plan opstelt waarin vermeld 
staat op welke wijze verkeers- en bouwoverlast tot een minimum beperkt wordt. 
Gezien de diverse belangen die gemoeid zijn bij het opstellen van een dergelijk plan 
is de kans reëel dat bewoners enerzijds en anderzijds projectbureau en aannemer 
het niet met elkaar eens worden. De gemeenteraad behartigt de belangen van de 
bevolking van de stad. Is de raadscommissie daarom met ons van mening dat 
bewoners dergelijke uitvoeringsplannen en hun bezwaren moeten kunnen 
voorleggen aan de raadscommissie? 
 

2. Ook houdt het uitvoeringscontract in dat voor diverse delen van het onderliggend 
wegennet zoals bijv. rond de Vondellaan nog concrete inrichtingsplannen gemaakt 
worden. De aannemer heeft hierbij de taak nauw overleg te voeren met 
omwonenden en als het even kan, overeenstemming te bereiken. De gemeenteraad 
behartigt de belangen van de bevolking van de stad. Is de commissie het daarom met 
ons van mening dat het college dergelijke uitvoeringsplannen moet voorleggen aan 
de raadscommissie zodat betrokken bewoners eventuele bezwaren kenbaar kunnen 
maken? 

 



3. Zoals toegezegd start de komende tijd een uitvoerig communicatietraject onder 
andere over de onder 1 en 2 genoemde onderwerpen. Gezien de zorgen die bestaan 
vinden wij het van groot belang om als volksvertegenwoordigers frequent op de 
hoogte te worden gebracht over het verloop van de uitvoering, het ontstaan van 
mogelijke knelpunten en reacties van bewoners. Vandaar dat wij: 
a. Op de hoogte gehouden willen worden door het gemeentebestuur van het 

tijdstip van bewonersbijeenkomsten in buurten en wijken waar nadere 
uitwerkingsonderwerpen aan de orde komen; 

b. Verwachten dat het college ons regelmatig informeert, zowel schriftelijk als 
mondeling in de commissie B&V hoe de wisselwerking tussen de uitvoering van 
het project en bewoners verloopt; 

c. Een kennismakingsbijeenkomst willen met de aannemer om onder meer te 
vernemen hoe hij de communicatie met bewoners denkt te gaan inrichten. 

Is de commissie dit met ons eens? Zijn er nog andere vormen hoe de commissie de 
vinger aan de pols wil houden? 
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