
      
 

17 april 2019  

Nr. 6f. 

Herziene grondexploitatie 2018 Europapark, Station Europapark en Kempkensberg; 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

13 maart 2019 (griffie zaaknummer 33439-2019); 

 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 
I.  de herziene grondexploitatie Europapark, Station Europapark en 

Kempkensberg vast te stellen en de totale kosten op eindwaarde 

(wisselende jaren deelcomplexen) te bepalen op € 171.393.000,--; 

II.  de kosten te dekken uit:     

 a.  grondopbrengsten (inclusief interne overboekingen voor 2016) 

€ 62.271.000,--; 

 b.  subsidie (externe bijdragen, alle afgesloten) € 28.547.000,--; 

 c.  overige bijdragen € 34.120.000,--; 

 d.  winstneming (Station) -/- € 1.877.000,--; 

III.  het tekort van de grondexploitatie op eindwaarde vast te stellen op  

€ 50.365.000,-- en € 39.027.000,-- op startwaarde per 1 januari 2019. 

Het tekort op startwaarde te dekken uit de verliesvoorziening 

grondexploitaties: 

 a.  Europapark € 28.720.000,--; 

 b.  Station Europapark € 0,--; 

 c.  Kempkensberg € 10.330.000,--; 

IV.  voor de grondexploitatie Europapark, Station Europapark en 

Kempkensberg voor de periode t/m 2020 het huidige krediet van  

€ 176.463.000,-- te verlagen met € 20.160.000,-- (door een afname van  

€ 24.606.359,-- voor MVA die reeds in 2014 geactiveerd zijn én een 

toename van € 4.446.359,-- voor nog te maken kosten). Het totale 

beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor de grondexploitatie 

Europapark, Europapark Station en Kempkensberg komt daarmee uit 

op € 156.302.000,--; 
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V.  het krediet voor het materieel vast actief Station Europapark te 

verhogen met € 19.925.986,--; 

VI.  het negatieve exploitatieresultaat van € 50.000,-- voor Station 

Europapark dat samenhangt met de verwerking van de activering 

Station Europark ad € 19.926.000,-- (activering) minus € 17.999.000,-- 

(vrijval verliesvoorziening) minus € 1.877.000,-- (winstneming) ten 

laste te brengen van de Reserve Grondzaken;   
VII.  het krediet voor het materieel vast actief Boumaboulevard te verhogen 

met € 4.680.373,--; 

VIII.  de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op 

programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
IX.  geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n) Herziening 

grex 2018 Europapark, Station Europapark en Kempkensberg 

GEHEIM, op grond van artikel 10, lid 2,sub b van de Wet 

openbaarheid van bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet. 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 17 april 2019. 

 

 

 

De voorzitter, De griffier, 

 

Peter den Oudsten Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


