
              

      

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Groningen, 12 november 2018 

Betreft: vragen ChristenUnie, D66 ex. artikel 41 RvO omtrent overlast en communicatie 

omwonenden Aanpak Zuidelijke Ringweg 

 

Geacht college, 

 

De tijdelijke stagnatie van het project Aanpak Ring Zuid heeft in de afgelopen maanden 

geleid tot een aantal extra debatten. Daarnaast heeft de raad nog een extra bezoek gebracht 

aan ARZ en CHP met een duiding van het hoe en waarom van de stagnatie; de presentatie 

die daar gegeven is, is gepubliceerd zie 

https://groningen.raadsinformatie.nl/document/6856333/1/2018-09-

25_Presentatie_Ring_Zuid. 

Het is daarom ook vanzelfsprekend dat de vragen die bij de raad leven, ook bij de inwoners 

leven en onderdeel uitmaken van de gesprekken en debatten die er gevoerd worden.  

 

Bewoners geven aan dat zij als direct aanwonenden wel begrip hebben voor het feit dat er 

een weg gebouwd wordt voor hun deur, maar willen graag dat er oog is voor de impact die 

het bouwen van een weg dichtbij hen heeft. In een gesprek met de raadscommissie op 8 

november gaven bewoners van de Oosterpoort aan, dat beperking van de overlast tot nu toe 

niet altijd lukt. Ook hebben bewoners het idee dat ze zelf aan moeten tonen dat er overlast 

is. En geven ze aan dat de aannemer vooral strak aan bepaalde normen vasthoudt en soms 

te weinig of te laat beweegt om klachten van omwonenden op te vangen.  

 

Kort samengevat: de bewoners vinden absoluut een luisterend oor bij de goed bereikbare 

aannemer, maar het flexibel oplossen van klachten gaat nog niet goed. Als de bouw hervat 

wordt, zijn dit punten die wat de bovenstaande fracties van betreft beter moeten.  

En daarover hebben we de volgende vragen:  

 



1. Bewoners in de Oosterpoort geven aan dat de communicatie over de 
werkzaamheden in de periode dat er gewerkt werd, moeizaam is verlopen. Zo 

werden werkzaamheden soms één tot twee uur eerder gestart, dan afgesproken.  

 

Herkent het college dit signaal en zo ja, wil het college de aannemer dan opnieuw  

wijzen op de afspraken en het belang van leefbaarheid voor omwonenden? 

 

2. Bewoners in de Oosterpoort geven aan dat de mogelijkheden om te komen tot een 
alternatief verblijf tijdens de werkzaamheden in de periode dat er gewerkt werd, 

moeizaam is verlopen. Er is verschillend gereageerd op verschillende signalen. 

Sommige bewoners zijn adequaat geholpen; anderen werd in eerste instantie te 

verstaan gegeven dat de overlast voor hen wel meeviel.   

 

a. Herkent het college dit signaal? 

b. Is het college bereid om in overleg met de aannemer in de toekomst te komen 

 tot een ruimhartigere opstelling bij hotelovernachtingen? 

 

3. Bewoners geven aan dat ze in sommige gevallen zelf aan moeten tonen dat ze 
overlast hebben, terwijl naar de opvatting van ChristenUnie en D66 een wat 

flexibelere opstelling van de aannemer passend is. 

 

Herkent het college dit signaal? En is het college bereid met de aannemer in gesprek 

te gaan over het feit dat een ruimhartigere reactie op overlast passend is?  

 

4. Bewoners in De Oosterpoort en De Wijert geven aan dat ze graag geïnformeerd 
willen worden over het tijdelijk stopzetten en de voortgang van het project.  

 

Hoe kan het college ervoor zorgen dat bewoners worden meegenomen in het vervolg 

en de planning?  

 

Wij zijn op de hoogte van de contacten die er al zijn tussen ARZ, CHP en bewoners.  

Toch menen wij er goed aan te doen als raad in deze periode scherp te blijven op de 

communicatie rondom dit omvangrijke project.  

 

Met vriendelijke groet, 

ChristenUnie  D66   CDA    Stad en Ommeland 

Inge Jongman  Tom Rustebiel  Herman Pieter Ubbens Amrut Sijbolts 

VVD   GroenLinks  Partij voor de Dieren  PvdA 

Max Blom  Benni Leemhuis Gerjan Kelder   Sebastiaan Ruddijs 
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