
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 7 oktober 2020

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

O Agendaverzoek

O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link):

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid (ARZ) mei – augustus 2020

Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-ARZ-mei-augustus-2020 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Jeroen Engels (projectleider) jeroen.engels@groningen.nl, 050 367 8331

Sanne Ros (bestuursadviseur) sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
Eén keer per vier maanden rapporteert het college de raad over de voortgang van het project 

Aanpak Ring Zuid. Er wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de werkzaamheden, de 

financiën en de communicatie. De planning, die in december is bijgesteld met drie jaar vertraging, 

blijft ambitieus, mede omdat de effecten van Covid-19 onzeker blijven. Vooralsnog heeft het 

coronavirus niet tot vertraging geleid. Vlak voor de zomer is de raad geïnformeerd over het akkoord 

op hoofdlijnen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer m.b.t. de financiële gevolgen van de 

vertraging. Aan de uitwerking van de afspraken wordt nog gewerkt, zodra dit kan wordt de raad 

hierover geïnformeerd. De fracties van SP, Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben om 

agendering verzocht o.m. omdat de aanpak ring zuid houdt omwonenden, verkeersdeelnemers, 

bestuurders en raadsleden bezig houdt, financieel itt de toezegging in juli er nog steeds geen 

duidelijkheid is, de overlast voor bewoners de Zaaijer en Buitenhof onverminderd doorgaat, en er 

risico op uitloop planning bestaat. Ze willen o.m. spreken over evt. acties om RWS te bewegen 

financieel bij te laten dragen aan de tekorten, de vraag of het contract met de aannemer wellicht 

ontbonden moet worden, het bestrijden van de genoemde overlast, en de mogelijkheid van een 

raadsonderzoek (zie bespreekpunten in agenderingsverzoek).

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-ARZ-mei-augustus-2020
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Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O ja 

O zo ja, namelijk: voor de volgende reguliere raad, i.v.m. actualiteit

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

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. Dit in voorkomende gevallen met het 

oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

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 (aan de hand van de bespreekpunten van de aanvragende fracties).  De  voorzitter kan tot  besluit 

van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de 

deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

De aanvragers hebben de volgende vorm voorgesteld:

1. insprekers krijgen max. een half uur om hun kwesties naar voren te brengen

2. rond elke vraag een debat. Dus vijf afzonderlijke debatten

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Aanpak-Ring-Zuid-zie-ook-aanpakringzuid-nl-bibliotheek
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