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Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jeroen Engels tel: (050) 367 83 31 of via mail jeroen.engels@groningen.nl

Korte samenvatting:
De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project
Aanpak Ring Zuid voor het derde trimester van 2020, aangevuld met de actualiteit en de voortgang
van een aantal toezeggingen. In onze brief van 19 januari 2021 hebben wij u geïnformeerd over de
overeenkomst tussen CHP en de opdrachtgevende partijen. De Provinciale Staten hebben op 3
februari jl. een aanvullend budget beschikbaar gesteld waarmee uitvoering gegeven kan worden aan
de overeenkomst. Met regelmaat vraagt u raad aandacht voor; de ervaren overlast of hinder zoals in
de straten rondom de bouwplaats aan de H.L. Wichersstraat, bij het tijdelijke viaduct over de
Paterswoldseweg of in de wijk Helpman.
De invulling van de verplichtingen ten aanzien van social return ligt ruim voor op het schema. De
waarde van de inzet ligt op 4,85 miljoen euro.

Onderzoek aanvullende geluidsmaatregelen Buitenhof/ Kranenburg
Deze geluidsproductieplafonds worden momenteel overschreden.
In verband met de reconstructie van de zuidelijke ringweg geldt er een tijdelijke vrijstelling van
het geluidsproductieplafond. De aanleg van de busbaan en het weghalen van het oorspronkelijke
scherm heeft de geluidsituatie voor de bewoners significant verslechterd. Bij toepassing van het
dubbellaags stil asfalt conform het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg zal de geluidsbelasting
over een groot gebied dalen. Er is hier geen juridische verplichting is om (naast het op termijn
aanbrengen van stil asfalt) aanvullende maatregelen te treffen.
Er zijn twee varianten mogelijk;
1. De afscherming bij de busop- en afrit wordt als doelmatig beoordeeld (verhouding
kosten/effect), dit zal 3-4dB aan afname opleveren. De kosten zijn geraamd op ruim 350 duizend
euro. Binnen het bestaande programma Verkeer zijn geen middelen voorhanden om
dit knelpunt aan te pakken. Over de wenselijkheid en dekking hiervan gaan wij graag met uw
raad in gesprek.

2. Om voor de wijk geluidsbelasting onder de voorkeurswaarde (50dB) te realiseren zijn aanvullende
maatregelen nodig volgens een indicatieve raming van totaal 1,7 miljoen euro (bijlage 2 bij de brief).
Ten aanzien van de toezegging over het verkennen van het effect van snelheidsverlaging van 100
naar 80 km/h blijkt uit het rapport dat het effect zeer beperkt is. Bovendien heeft de wegbeheerder
gewezen op een aantal bezwaren van snelheidsverlaging waardoor deze verlaging niet mogelijk is.
Daarnaast zijn er 4 bijlagen bij de collegebrief. 2 presentaties toegevoegd en tot nu toe
7 inspraakreacties.
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discussie, indien de raad dit wil, kan er gekozen worden tussen 2 varianten om de
geluidsreductie bij de Buitenhof te reduceren. Er is geen dekking voor binnen het
verkeersbudget.
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Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
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Meningsvormend
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit 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. 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.
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