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Titel en datum van het stuk (+ link):
Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei-augustus 2021 (collegebrief 27 oktober 2021)

Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-mei-augustus-2021 

+

Afsluiting Ring Zuid (schriftelijke vragen 15 november 2021)

Afsluiting-Ring-Zuid-VVD-SP-CDA-Stadspartij-100-en-PvdD-15-11-2021 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Gerd Boerema (projectmanager), gerd.boerema@groningen.nl,  050 367 8998

Evelien Struijk (projectsecretaris), evelien.struijk@groningen.nl, 050 367 6147

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

Korte samenvatting:
Conform een door de raad aangenomen motie informeert het college de raad eens in de vier 

maanden over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid. 

In deze voortgangsrapportage speciaal aandacht voor de Buitenhof. In mei 2020 heeft de raad een 

krediet ter beschikking gesteld voor de realisatie van stil asfalt op de A7 bij Hoogkerk. Rijkswaterstaat 

heeft aangegeven dat dit kan worden meegenomen in een groot onderhoudsbestek. Op dit moment 

wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst met RWS waarin dit ook daadwerkelijk wordt 

vastgelegd. De planning is dat dit groot onderhoud in 2024 kan worden uitgevoerd. In de raad 28 

april is de motie ‘Rust voor de Buitenhof’ aangenomen. Daarin wordt verzocht om samen met 

bewoners van de Buitenhof, omliggende buurten en de bedrijven van het bedrijventerrein een 

verkenning te doen naar de mogelijkheden van een zonnewal van Stadspark tot viaduct Hoogkerk. 

Het college is op dit moment bezig met de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek. Verwacht 

wordt dat de uitkomsten in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad kunnen worden aangeboden. 

Op de LTA staat ook dat het college terugkomt op de verschillende belangen t.a.v. de faunapassages 

bij de Ketwich Verschuurbrug. Eén van de knelpunten in de ecologische structuur is de oversteek bij 

de Van Ketwich Verschuurlaan nabij de A28. Uit de verkenning van de mogelijke alternatieven is een 

‘looprichel’ aan de oostelijke zijde onder de Ketwich Verschuurbrug als enige haalbare variant 

gekomen. Roeivereniging Gyas heeft bij projectbureau haar zorgen en bezwaren neergelegd: de 

looprichel zou de doorvaart voor roeiboten die de stad in willen belemmeren. Gyas heeft een 

tegenvoorstel aangeboden voor mogelijke aanpassingen aan de geplande faunapassage. Hierover is 

het college met Gyas in gesprek; deze gesprekken zullen naar verwachting op korte termijn worden 

afgerond. 

Wat betreft SROI wordt aangegeven dat CHP met een inzet op ruim 5,6 miljoen inmiddels volledig 

heeft voldaan aan haar SROI verplichtingen voor het project.
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De toegezegde werkgelegenheidsrapportage wordt eind dit jaar verwacht. 

Verder zijn er door verschillende fracties schriftelijke vragen gesteld over de komende tijdelijke 

afsluiting van het Julianaplein en de daarmee naar verwachting gepaard gaande verkeersproblemen. 

De fracties willen de antwoorden op deze vragen betrekken bij de bespreking van de 

voortgangsrapportage.

Vermeld op LTA?
O Ja, nr 2021-38

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie - De betrokkenheid van de raad bij dit project heeft tot nu toe steeds geleid 

tot agendering van deze voortgangsrapportages. Dat lijkt ook nu zinvol, met name gelet op de 

aandacht voor de motie Rust voor de Buitenhof en de aandacht voor social return. 

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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. 

Voor deze sessie is een uur beschikbaar.

Dat betekent ong. 3 minuten per fractie

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

https://www.aanpakringzuid.nl/
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