
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door alle fracties in uw raad, 

gestelde vragen over de overlast en communicatie omwonenden Aanpak 

Zuidelijke Ringweg. De brief van de vragensteller(s) treft u als bijlage aan. 

 

Voordat wij de vragen beantwoorden wil ons college nogmaals onderstrepen 

dat overlast en de communicatie daarover richting omwonenden rondom de 

zuidelijke ringweg nadrukkelijk onze aandacht heeft. In de formele 

verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer heeft ieder zijn eigen 

verantwoordelijkheid en zijn er afspraken gemaakt tussen het projectbureau 

ARZ en de aannemer Combinatie Herepoort over de bereikbaarheid, 

leefbaarheid, veiligheid en communicatie daarover met de buurt. In deze 

beantwoording zullen we zo min mogelijk onderscheid tussen de 

verschillende partijen maken, maar spreken we over het project Aanpak Ring 

Zuid.  

 

Het bewonerscollectief Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort-De Meeuwen-

De Line (ORZO) is voor ons college, het projectbureau en de aannemer een 

van de gesprekspartners voor de zaken die spelen op buurt- en wijkniveau.  

 

 

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? 
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Ja, wij herkennen dit signaal. Dit is voorgekomen. Wij vinden dat 

afspraken met de omgeving nagekomen moeten worden, er zijn immers 

verwachtingen gewekt. Binnen het project Aanpak Ring Zuid is dit 

onderwerp van gesprek. De aannemer heeft de nadrukkelijke ambitie om 

een goede buur te zijn en wil deze ambitie ook waarmaken. Ook heeft hij 

toegezegd de onderaannemers erop te wijzen en het belang van het niet te 

vroeg te beginnen en niet te laat ophouden te benadrukken. Als gemeente 

vinden we het van belang om goed vinger aan de pols te houden. Bij 

toekomstige werkzaamheden zullen we als gemeente bij 

bewonersorganisatie ORZO peilen hoe het gaat. Daarnaast zal er nog 

meer gelet worden op de juiste communicatie over de werktijden, zodat 

omwonenden weten waar ze aan toe zijn en ook op deze informatie 

kunnen vertrouwen. 

 

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? 

 

a. Ja, wij herkennen dit signaal. Anderzijds hebben wij net als u ook 

positieve signalen gekregen over de afhandeling, onder andere vanuit 

de wijk De Wijert. 

b. De regeling voor hotelovernachtingen is een regeling die de 

aannemer zelf heeft aangeboden. Het is geen contractuele 

verplichting en daarmee mag de aannemer de normen hiervoor 

vaststellen. Uitgangspunt hiervoor is de wettelijke geluidsnormering. 

Daarnaast wordt de regeling ruimhartiger geïnterpreteerd in gevallen 

waar bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld op het gebied van 

gezondheid. Uit rapportage blijkt dat er bij de werkzaamheden aan de 

bouw van de tijdelijke weg in totaal drie aanvragen zijn afgewezen.  

Wij zijn het met u eens dat een dergelijke regeling ruimhartig zou 

moeten worden toegepast. Dit is onderwerp van gesprek binnen het 

project Aanpak Ring Zuid. Als gemeente houden we vinger aan de 

pols.  

 

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? 

 



 

3 

 

 
 
 

 

Met betrekking tot overlast herkennen wij het volgende dilemma. 

Enerzijds houdt de aannemer zich aan de wettelijke eisen die zijn 

vastgelegd in de door ons verleende vergunningen en in de APV. 

Anderzijds betekent dit niet dat de werkzaamheden voor omwonenden 

helemaal geen overlast veroorzaken. Zeker met de aanleg van de 

tijdelijke weg heeft de buurt veel voor de kiezen gekregen. 

Desalniettemin zijn wij het met u eens dat er alles aan gedaan moet 

worden om – ook buiten de gevraagde wettelijke kaders – de overlast 

zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen naar aanleiding van uw signaal 

dit onderwerp nogmaals nadrukkelijk agenderen. 

 

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. 

 

Het informeren van de bewoners over dit project heeft voor ons vanaf het 

begin prioriteit gehad. Wanneer er werkzaamheden zijn, worden 

omwonenden hierover rechtstreeks geïnformeerd via een bewonersbrief. 

Daarnaast nemen wij de omgeving zoveel mogelijk mee in het proces via 

de wijkplatforms, berichten op de website en nieuwsbrieven. Wanneer 

wij uw raad informeren over besluitvorming en voortgang zorgen wij 

ervoor dat deze informatie zo snel en zo zorgvuldig mogelijk in een brief 

bij de bewoners belandt.  

 

Tenslotte, in de raad hebben wij al eerder met u geconstateerd dat ondanks de 

frequentie en mate van communicatie de boodschap van ARZ niet goed 

terecht komt bij het brede publiek. Daarom gaan we de communicatie vanuit 

het project Aanpak Ring Zuid via de eigen platforms intensiveren in beeld en 

geluid. Daarbij zullen we niet alleen bestuurlijke besluiten melden, maar 

zullen we ook het brede verhaal over de voortgang van het project beter voor 

het voetlicht brengen. We verwijzen hiervoor naar de brief met de 

beantwoording van de schriftelijke vragen van 22 november jl. 

 

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Peter den Oudsten     Peter Teesink 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


