Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 27 januari 2021

Betreft
O

Collegebrief
O
Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Vaststellingsovereenkomst Aanpak Ring Zuid (collegebrief 20 januari 2021)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jeroen Engels (projectmanager), tel. 050 367 8331, mail jeroen.engels@groningen.nl
Sanne Ros (bestuursadviseur), tel. 050 367 7086, mail sanne.ros@groningen.nl

Korte samenvatting:
Begin juli 2020 is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen opdrachtgever ARZ en opdrachtnemer
CHP inzake de financiële consequenties van de vertraging met 36 maanden. Omdat e.e.a. nog moest
worden uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst zijn raad en staten hierover destijds
hoofdzakelijk in beslotenheid geïnformeerd. Nu een half jaar later is de vaststellingsovereenkomst
getekend en vervalt de geheimhouding grotendeels.
De overeenkomst komt erop neer dat CHP een deel van de meerkosten voor eigen rekening neemt
(welk deel blijft geheim omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft), een grotere opdrachtsom
wordt afgesproken en de risicoverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gewijzigd.
Uitgangspunt bij de Vaststellingsovereenkomst is dat er sprake is van een gegarandeerd
maximumbedrag voor realisatie van het project, waarbij het realiseren van de huidige scope en
tijdige oplevering van het ‘Werk’ (dat wat contractueel is vastgelegd is) geborgd worden. De
opdrachtgever ARZ moet 78 miljoen bijpassen, door Provinciale Staten in principe te dekken uit het
RSP-budget; voorgesteld wordt aan PS om hiervoor te korten op de projecten Wunderline en N33Midden. Voor de gemeente is dit het meest gunstige scenario omdat de scope van het project
gehandhaafd blijft. Ondertussen is de lucht nu wel uit het project, waarom partijen hebben
afgesproken zeer terughoudend te zullen zijn met verzoeken tot wijziging of aanvullende eisen. De
provincie wil wel opnieuw in gesprek met het rijk over extra financiële verantwoordelijkheid aan die
kant, en gaat ook een onderzoek laten doen naar de invulling van de opdrachtgeversrol door
Rijkswaterstaat bij de ontstane problemen in het project Aanpak Ring Zuid.
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Voorgeschiedenis
Zie dossier Aanpak-Ring-Zuid

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Tijdens de meningsvormende fase
stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom
ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.
Spreektijden: 4 à 5 minuten per fractie, 20 minuten college

Nadere informatie
https://www.aanpakringzuid.nl/

