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Korte samenvatting:
Eén keer per vier maanden komt het college met een voortgangsrapportage over het project Aanpak
Ring Zuid. De nu voorliggende rapportage komt na de vaststellingsovereenkomst tussen CHP en ARZ,
maar de financiële gevolgen daarvan zijn nog niet verwerkt (de rapportage loopt t.m. december
2020, de overeenkomst is van januari 2021). M.b.t. de zorgen die meermalen worden geuit over het
omgevingsmanagement wordt er op 24 maart een informerende sessie georganiseerd. T.a.v. de
voortgang social return wordt gemeld dat de invulling van de verplichtingen ruim voor ligt op
schema. Naar aanleiding van een voorstel van de VWH om de geluidswal langs bedrijvenpark
Kranenburg op te hogen is de raad een onderzoek toegezegd naar de wenselijkheid en haalbaarheid
hiervan. Conclusie is dat er wel degelijk een structurele verbetering kan worden bereikt voor een
aanzienlijk deel van de Buitenhof. De kosten zijn geraamd op ruim 350 duizend euro, waarvoor
binnen het programma Verkeer geen middelen voorhanden zijn. Het college wil hierover in gesprek
met de raad. Gevraagd onderzoek naar mogelijke snelheidsverlaging van 100 naar 80 km/h geeft aan
dat het effect hiervan maar zeer beperkt is en dat er daarnaast een aantal onoverkomelijke bezwaren
zijn.
Deze beeldvormende sessie met bewoners is bedoeld als tussenstap tussen de genoemde
informatieve sessie op 24 maart over het omgevingsmanagement en de meningsvormende sessie
waarin deze brief verder besproken zal worden (daarin zal dan geen mogelijkheid meer zijn tot
inspreken).
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Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde
onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium.
Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van
burgers of andere betrokkenen.
Insprekers krijgen tijdens deze sessie de gelegenheid het woord te richten tot de raadsleden over
hun ervaringen bij en mening over de Aanpak Ring Zuid. Raadsleden kunnen hen daar nader op
bevragen en met hen in gesprek gaan. De input die zij hierdoor ontvangen kunnen zij meenemen
naar de meningsvormende sessie over de voortgangsrapportage.

Nadere informatie
Dossier Aanpak-Ring-Zuid
www.aanpakringzuid.nl

