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Integraal projectmanagement



Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement begint aan de voorkant van het werk:

Goed omgevingsmanagement begint aan de voorkant. Bij de 
planning en keuze uitvoeringswijze. Goede afstemming ARZ-
CHP.

• Afweging overdag of s ’nachts werken.

• Bereikbaarheid <-> reductie overlast omwonenden. 

• Afweging of alternatieve uitvoeringswijze mogelijk is.

• Goed in beeld brengen:  effecten van het werk op de 
omgeving (zoals geluidshinder).



Omgevingsmanagement

• Samenwerking en korte lijnen ARZ-CHP.

• Duidelijk en vroegtijdig communiceren naar omgeving.

Ook verwachtingen managen:

• Het werk kan niet altijd zonder hinder uitgevoerd worden. 

• Inzet is er op gericht deze zoveel mogelijk te voorkomen

Compensatie overlast:
• Waar van toepassing ook compensatie voor overlast.
• Kaders en eisen voor CHP t.a.v. omgeving vastgelegd in 

contract en vergunningen
• Indien er maatregelen daar bovenop -> opdrachtgever ARZ
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Voorbeeld: wettelijke kaders voor geluidshinder

• Voor de start van het werk geluidscontouren helder in beeld

• Bewoners die binnen de geldende contouren wonen kunnen 
gebruik maken van een hotelovernachting. CHP biedt dit 
aan.

• Maatwerkregeling ARZ voor situaties die buiten deze 
wettelijke kaders vallen. Het gaat bijvoorbeeld om 
schrijnende situaties bij ernstige ziekte. Opdrachtgever ARZ 
kan hierin een afweging maken. 
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Voorbeeld

• In april intrillen damwandplanken in de nacht voor 
verdiepte ligging (pal naast het spoor).

• Geluidscontouren zijn in kaart gebracht door CHP

• In de nacht bij werkzaamheden wettelijk max 60 dB op de 
gevel toegestaan

• Bij overschrijding wordt de betreffende bewoners een 
hotelovernachting aangeboden op kosten van CHP.

• Pro-actieve communicatie

• Betrokken bewoners zijn hierover actief per brief over 
geïnformeerd. Tevens informatieavond georganiseerd en 
brede communicatie (web, print, (social) media)
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Voorbeeld situatie de Zaaijer

• Signalen omwonenden over lucht en geluid actief opgepakt. Veel 
gesprekken gevoerd met omwonenden.

• Onderzoek uitgevoerd naar luchtkwaliteit.

• Aggregaten zijn verplaatst, verder van de woningen af. Een vaste 
stroomaansluiting heeft inmiddels een aantal aggregaten vervangen. 

• Machines voldoen ruimschoots aan wet- en regelgeving. 

• Onderzoek Tauw conform Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) en de getoetst aan de landelijke norm. 

• Geluid en luchtkwaliteit blijft binnen de wettelijk gestelde eisen.

• Ondanks het feit dat er geen wettelijke noodzaak is, is er door CHP voor 
gekozen om aan de verzoeken bewoners tegemoet te komen. Er is 
geluidsscherm geplaatst met extra dik doek. 



WERKZAAMHEDEN IN BEELD
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VOORUITBLIK 
WERKZAAMHEDEN



Deelgebied West



Deelgebied Julianaplein-Paterswoldseweg

Funderingspalen nieuwe viaduct en geluidsisolerend materiaal aanbrengen tijdelijk viaduct: 
Stremming Paterswoldseweg: donderdag 27 mei tot woensdag 9 juni
Stremming N7 noordbaan tussen Julianaplein en botrotondes Laan Corpus den hoorn:  
vrijdag 28 mei tot maandag 31 mei 
vrijdag 4 juni tot maandag 7 juni



Deelgebied Julianaplein-Brailleweg

Deelgebied Julianaplein-Brailleweg1. Moerriool aanbrengen 

1e helft 2021 

Brailleweg dicht

2. Aansluiten nieuwe oprit 

Braileweg, 2e helft 2021



Deelgebied Verdiepte ligging



Deelgebied Oost

• Noordbaan verbreden met één extra rijstrook en nieuwe op-
en afrit Stettinweg afbouwen. 

• Noordbaan tussen Euvelgunne en oprit Europaweg dicht: 
Vrijdag 9 juli tot 23 augustus. 



Voorbereiding tijdelijke T-kruising Julianplein 2022

• Langdurige overlast voor verkeer  feb-mei 2022 

• 13 weken stremming. Omleiding verkeer Oost- West.

• Voorbereiding en communicatie i.s.m. Groningen Bereikbaar



VRAGEN?




