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Taaie gesprekken over ring
GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN
D66-gedeputeerde
Fleur Gräper houdt vertrouwen in
de aannemerscombinatie Herepoort, die verantwoordelijk is voor
de moeizame ombouw van de zuidelijke ringweg.

Gräper reageert op de aanzwellende
kritiek op het megaproject, dat in
zwaar weer is beland. VVD-Statenlid
Nico Bakker pleit ervoor het project
on hold te zetten.
Hij wil eerst duidelijkheid over
wie voor de extra kosten opdraait.
Pas daarna kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.
Het Groninger SP-raadslid Wim
Koks deelt die zorg en zegt dat het
vertrouwen in aannemer Herepoort
tot een minimum is gedaald.
Heeft de D66-gedeputeerde nog
wel vertrouwen in de aannemer?
,,Die vraag is me in juni ook gesteld.
En net als toen zeg ik nu: ja, ik heb
nog steeds vertrouwen in de aannemer en in het plan. Er zijn problemen en daar werken we keihard aan.
Ik ben er dagelijks mee bezig’’, aldus
Gräper.
Provincie, gemeente en Rijkswaterstaat overleggen in een stuurgroep met de aannemer over een oplossing voor de problemen en over
de extra kosten die worden gemaakt.
Die conversaties zijn moeilijk, erkent Gräper. ,,Het zijn geen eenvoudige gesprekken. De impact van dit
project op de stad is heel groot. Het
raakt veel mensen. Maar we werken
er keihard aan. Of ik denk dat ze resultaat zullen hebben? Ik ga zelden
een gesprek aan als ik denk dat het
weinig kans van slagen heeft.’’
Gräper zegt niet zo bang te zijn dat
de aannemer de handdoek in de ring
gooit. ,,De consequenties van eruit
stappen zijn immens. Materieel, juridisch en sociaal. Dat is niet iets
waar je makkelijk overheen kunt
stappen.’’
Of er een deadline is, wil ze niet
zeggen. ,,Wanneer we eruit zijn, maken we dat meteen bekend.’’
De ombouw van de zuidelijke
ringweg had eigenlijk al bijna klaar
moeten zijn, maar is jaren vertraagd,
tot tenminste 2024. De operatie,
waarvoor zo’n 800 miljoen euro beschikbaar is, wordt geplaagd door tegenvallers, technische complicaties
en onvoldoende voorbereiding. Dit
terwijl de overlast voor omwonenden en weggebruikers fors is.
Inmiddels liggen de werkzaamheden grotendeels stil, in afwachting
van aangepaste plannen. Onduidelijk is wie opdraait voor de extra kosten, onder meer voor nieuwe onderzoeken en het langer in de benen
houden van de organisatie. De vraag
is of de stroppenpot van de provincie groot genoeg is.

