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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de kosten voor het project vervangen gele stenen binnenstad 2018-2021 te bepalen op 
€ 7.778.000,-; 

II. de kapitaallasten van € 350.000,- behorend bij de investering in 2018-2021 te dekken uit: 
a. extra beleidsmiddelen gele stenen periode 2018 t/m 2021 ter hoogte van totaal € 252.000,-; 
b. exploitatie onderhoudsprogramma budget Stadsbeheer ter hoogte van € 79.000,-; 
c. de beklemde reserve (ad € 417.000,- restant incidentele middelen extra beleid opruwen gele 

stenen) ter hoogte van € 19.000,- met ingang van 2020; 
III. voor het project vervangen gele stenen binnenstad voor de jaren 2018 en 2019 een 

uitvoeringskrediet van € 2.300.000,- beschikbaar te stellen; 
IV. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
V. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels 

herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 

VI. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Samenvatting 

De wel bekende gele stenen in de binnenstad worden steeds gladder, waardoor het risico op valpartijen 
toeneemt, vooral wanneer de stenen nat zijn. Uit een meting in het najaar van 2016 blijkt dat bij een aantal 
straten de stroefheid inmiddels op of onder de minimale grens ligt. In de andere straten ligt de stroefheid 
nog boven de grens, maar is het een kwestie van tijd dat ook deze straten onder de minimum grens 
komen. 
We willen de komende vijf jaar daarom alle stenen in de binnenstad vervangen door een nieuwe steen die 
voldoende stroef is en blijft. Uw raad heeft voor de eerste vier jaar daarvan in de begroting 2018 reeds 
middelen gereserveerd en thans wordt het benodigde uitvoeringskrediet voor de jaren 2018 en 2019 
aangevraagd. De laatste jaarschijf 2022, restant investering van 820 duizend euro en daarbij behorende 
kapitaallasten ad 37 duizend euro structureel wordt als knelpunt opgevoerd voor de begroting 2019. Om 
de grootse risico 's te beperken, hebben we de gladste straten in 2017 eerst opgeruwd. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De gele stenen in de Binnenstad worden steeds gladder, waardoor - met name bij regenachtig weer - de 
risico's op valpartijen met ernstig letsel ieder jaar verder toenemen. Uit een meting in het najaar van 2016 
bleek dat bij 9 straten de gemiddelde gladheid inmiddels al onder de minimale grens ligt. Dit is ook de 
grens die de verzekeraar hanteert bij de beoordeling van claims. In de meeste andere straten ligt de 
stroefheid nog slechts een paar punten daarboven, maar is het een kwestie van enkele jaren voordat we 
ook daar op of onder de minimum grens uitkomen. 

In 2017 is voor de uitbreiding van het gele stenen areaal in het kader van de Binnenstadsvisie een nieuwe 
gele steen beschikbaar gekomen die wel voldoende stroef blijft. Het plan is om de bestaande gele stenen in 
de komende 5 jaren (2018-2022) te vervangen door deze nieuwe steen. Om de risico 's alvast te beperken, 
hebben we in 2017 de gladste straten eerst opgeruwd. Thans vragen wij voor de uitvoering van het eerste 
deel van deze operatie het benodigde krediet voor de jaren 2018 en 2019 aan. 

Kader 

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor een goed voor voldoende onderhoud van de 
openbare weg en kan op grond van het Burgerlijk Wetboek en op grond van de Wegenwet 
risicoaansprakelijk zijn voor wegen die niet in een goede staat verkeren. 

Uw raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2018 besloten tot het beschikbaar stellen van middelen 
ter dekking van de kapitaallastten die voorvloeien uit de investering die nodig is voor de vervanging van 
alle gele stenen in de binnenstad. 

Deze aanpak past bij de doelstellingen uit het collegeprogramma voor een schone, hele en veilige 
leefomgeving, een bereikbare stad en een binnenstad met een prettig verblijfsklimaat. 

Argumenten en afwegingen 

Deze aanpak is noodzakelijk omdat de stenen anders geleidelijk gladder zullen worden met een grotere kans 
op het optreden van ongevallen met ernstig letsel. 
Als we hiertegen geen maatregelen nemen, bestaat bovendien de kans dat de verzekeraar dit risico niet 
langer wil dekken, waardoor terechte claims als gevolg van letselschade ten laste van de 
gemeentebegroting komen. 

Met de vervanging van de bestaande stenen door nieuwe gele stenen die ook op langere termijn voldoende 
stroef blijven, zorgen we ervoor dat de veiligheid, kwaliteit en uitstraling van de verharding in de Groninger 
binnenstad weer voor lange tijd is gewaarborgd. 

Bij de vervanging van de gele stenen wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de uitvoering en planning 
van de projecten in het kader van de Binnenstadsvisie. Bij deze projecten wordt vervanging van 
(aangrenzende) gele stenen gelijk meegenomen bij de herinrichting. Daarnaast gaan ook nutsbedrijven 
(met name Enexis) de komende jaren bezig met flinke vervangingsopgaves in de Binnenstad. Om de 
overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en werk met werk te kunnen maken, wordt de 
vervanging van gele stenen ook daar maximaal op afgestemd. 

Voor de jaren 2018 en 2019 heeft afstemming met nutsbedrijven en op de binnenstadsvisie projecten 
inmiddels geleid tot een concreet programma met straten die worden aangepakt. Daarom vragen wij u nu 
het krediet voor dit deel van het project "Vervanging gele stenen binnenstad" beschikbaar te stellen. Eind 
2019/begin 2020 zullen wij een kredietaanvraag voor het vervolgprogramma aan u voorleggen. 

Afgehandeld en naar archief 



Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De veiligheid van gebruikers van de openbare ruimte in de binnenstad is in het geding; de gladheid van de 
gele stenen is in dit verband al vaker aan de orde geweest in uw raad. Ook de aantrekkelijkheid en 
ruimtelijke kwaliteit van de Groninger binnenstad is van belang voor bewoners, ondernemers en bezoekers 
uit stad en regio. 

Een dergelijke vervangingsoperatie zal de komende jaren ongetwijfeld overlast met zich mee brengen en 
vraagt dus een zorgvuldige afstemming met bewoners en ondernemers en een goed informeren van 
bezoekers en gebruikers. Waar sprake is van combinatie met werkzaamheden nutsbedrijven, zorgen we 
voor een gezamenlijke communicatie richting bewoners, ondernemers en bezoekers. 

Samen met de nutsbedrijven hebben we inmiddels een globale planning gemaakt hoe we de komende 
jaren onze programma's willen uitvoeren. De planning van de werkzaamheden wordt vroegtijdig met de 
diverse belangenverenigingen besproken. Ongeveer twee maand voor aanvang van de werkzaamheden 
ontvangen direct betrokken bewoners en ondernemers een bewonersbrief met informatie en een 
uitnodiging voor een schouw van de straat. Deze schouw is bedoeld om te kijken of er voor de inrichting 
nog kleine aanpassingswensen leven bij bewoners en ondernemers (zoals bijv. het verlagen van een 
inritband of het verbeteren van toegankelijkheid voor minder validen). Dergelijke kleine aanpassingen 
kunnen in het algemeen binnen het budget worden meegenomen. Voor grotere aanpassingen (bijv. meer 
bomen of straatmeubilair in de straat), is financieel geen ruimte binnen dit project. Als dit wenselijk is, zal 
een deelproject (straat) opgeschaald moeten worden en zal er aanvullende dekking moeten worden 
gevonden. 

Financiële consequenties 

De kosten van de gehele operatie bedragen 8,6 miljoen euro in de periode tot en met 2022. Deze investering 
bouwt in de komende jaren op tot een structurele kapitaallast van € 387.000,-. Deze kan voor € 252.000,-
worden gedekt uit extra beleidsmiddelen gele stenen 2018-2021; voor € 79.000,- uit Exploitatie 
onderhoudsprogramma budget stadsbeheer, voor € 19.000,- uit het restant incidentele middelen extra 
beleid opruwen gele stenen (beklemde reserve). De kapitaallasten van € 37.000,- voor de investering in het 
laatste jaar (2022) worden opgevoerd als knelpunt voor de begroting 2019. 

We stellen voor om de benodigde uitvoeringskredieten in de jaren 2018 tot en met 2021 (tot en met 2022 na 
reservering van de laatste jaarschijf) beschikbaar te stellen. Voor de begroting 2018 gaat het om een 
investering van 2,3 miljoen euro in de jaren 2018 en 2019 met een kapitaallast van € 103.485,-. Nacalculatie 
en evaluatie zal plaatsvinden wanneer het hele project is afgerond, dus in 2023 of bij eventuele uitloop van 
het project in 2024. 
In onderstaande tabellen treft u een overzicht aan van de benodigde kredieten en bijbehorende 
dekkingsbronnen. 



In deze tabel zijn weergegeven de kosten voor het project Vervanging gele stenen binnenstad in de jaren 
2018-2021 en de bronnen waaruit deze kosten kunnen worden gedekt. 

Benodigde kredieten en dekking vervanging gele stenen 2018- 2021 Investering Kapitaallasten 
Extra beleidsmiddelen gele stenen 2018-2021 
Programmabudget Stadsbeheer 
Restant incid. Middelen extra beleid opruwer\ gele stenen 

€ 5.600.000 
€ 1.761.000 
€ 417.000 

€ 252.000 
€ 79.000 
€ 19.000 

Subtotaal gereserveerd 2018-2021 € 7.778.000 € 350.000 

Van de in bovenstaande tabel vermelde bedragen gelden voor het u i tvoer ingsprogramma 2018-2019 de volgende 
bedragen en dekkingsbronnen. 

Benodigde kredieten en dekking 2018-2019 Investering Kapitaallasten 
extra beleidsmiddelen gele stenen gelden 2018 
extra beleidsmiddelen gele stenen gelden 2019 (gedeelte) 

€ 1.666.667 
€ 633.333 

€ 75.000 
€ 28.485 

Totaal € 2.300.000 € 103.485 

Begrotingswijziging Invester ingen 2018 

Kred ie t Gele Stenen 

Betrokken directie(s) 
Titel Raads- / Collegevoorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Looptijd 
Soort wijziging 

Financiële begrotingswijziging 

Beleidsveld Prograimna 

Stadsbeheer 
Kred ie t Gele Stenen 
Raad, 27 juni 2U18 
I 
Van 2018 t/m 2019 

Investering 

Deelprogramma Directie I/S 

Bedragen x 1.000 euro 
Saldo te 

Lasten Balen act iveren 

09.1.1 Schone en hele Kwaliteit leefomg. Onderhoud en beheer openb. Ruimte Stadsbeheer 2.300 2.300 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 2.300 2.300 

Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

De uitvoering van het project loopt van 2018 tot en met 2022. Voor de jaren 2018 tot en met 2021 heeft uw 
raad in de begroting 2018 geld gereserveerd. De laatste jaarschijf van het project (2022) zal als knelpunt 
voor de begroting 2019 aan u worden voorgelegd. Thans wordt een krediet aangevraagd voor de jaren 2018 



en 2019, dit betekent dat er in een later stadium nog een of meer aanvragen voor een vervolgkrediet zal 
worden gedaan ten behoeve van de jaren 2020 e.v. Tijdens de uitvoering blijven we de gladheid van de 
stenen monitoren. Dit kan plaatselijk nog leiden tot een tijdelijke maatregel als het opruwen van bepaalde 
gedeeltes om de periode tot vervanging te overbruggen. Nacalculatie en evaluatie zal plaatsvinden 
wanneer het hele project is afgerond, dus in 2023 of bij eventuele uitloop van het project in 2024. 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Projecten en benodigde middelen vervanging gele stenen 2018 en 2019 
2018 Kosten 

Aankoop van stenen 2018 € 319.056 

Projecten 
1 gedeelte A-straat € 49.647 

(gedeelte buiten binnenstadsvisieproject) 
2 Brugstraat € -31.725 

(bijdrage uit binnenstadsvisie project) 
3 Visserstraat € 18.022 
4 Schuitemakerstraat € 67.782 
5 Poststraat € 41.925 
6 Kattendiep zuidzijde € 94.393 

Overige 
Inrichten tussenopslag € 100.418 
Onvoorzien € 75.000 

Totaal benodigde budget 2018 € 734.518 

2019 Kosten 

Aankoop van stenen 2019 € 566.664 

Projecten 
7 Bijdrage Reitemakersrijge € 19.789 
8 Bijdrage Hoge der A € 19.167 
9 Bijdrage Kleine der A € 11.447 

10 Museum straat € 77.773 
11 Stationsstraat € 26.510 
12 Oude kijk in't Jat straat € 142.041 
13 Gr. Kr elleboog/Stoeldraaijerstraat € 89.422 
14 Zwanestraat € 64.970 
15 Folkingestraat € 94.594 
16 Rademarkt € 147.062 
17 Radebinnensingel € 6.778 
18 Steentilstraat € 114.778 
19 Hoornstraatje € 4.368 
20 Verlengde Oosterstraat € 36.301 

Overige 
Tijdelijke stroefheidsmaatregel € 31.381 
(opruwen Guldenstraat Grote markt e.o.) 
Onvoorzien € 

rr 

125.000 

1.5/Ö.045 

Totaal benodigd 2018 en 2019 2.312.563 1 
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Planning werkzaamheden 
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