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Aanvullend krediet Informatiecentrum Grote Markt 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
L voor de bouw van het informatiecentrum de totale kosten met € 260.000,-- te verhogen en nader 

te bepalen op € 1.135.000,--; 
IL de extra kosten te dekken uit de bijdrage van stichting Marketing Groningen voor € 70.000,— en 

vooralsnog uit de bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde voor € 190.000,--; 
III. voor de bouw van het informatiecentrum een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 

€ 260.000,—. Het totaal beschikbare krediet komt daarmee uit op € 1.135.000,—; 
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. 
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Publiekssamenvatt ing 

Om de bewoners en bezoekers van onze stad optimaal te informeren over de bouwprojecten in de 
Biimenstad is op de Grote Markt een tijdelijk informatiecentrum gebouwd. Dit gebouw biedt tevens 
onderdak aan de V W die moest verhuizen in verband met de sloop van hun winkel aan de Grote 
Markt. Eind november 2011 is het gebouw feestelijk geopend. De bezoekers hebben inmiddels de 
weg naar de V W en het informatiecentrum gevonden. Gemiddeid komen er 10.000 bezoekers per 
maand naar het informatiecentrum. In mei 2012 verwachten we de 50.000ste bezoeker te kuimen 
begroeten. 
In dit raadsvoorstel licht het college de financiele stand toe en vraagt zij een aanvullend krediet aan 
voor extra kosten. 

Voorgesteld besluit ^ _ _ _ ^ ^ 

De raad besluit: 
I. voor de bouw van het informatiecentrum de totale kosten met € 260.000,- te verhogen en nader 

te bepalen op € 1.135.000,-; 
II. de extra kosten te dekken uit de bijdrage van stichting Marketing Groningen voor € 70.000,—, 

en vooralsnog uit de bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde voor €190.000,—; 
III. voor de bouw van het informatiecentrum een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 

€ 260.000,—. Het totaal beschikbare krediet komt daarmee uit op € 1.135.000,—; 
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

inleiding 

Eind vorig jaar is de W V en het informatiecentrum' feestelijk in gebruikgenomen. De bouwfase 
daarvoor was tamelijk turbulent. Om de plarming van de Oostwand te halen, is in 2010 met een 
strakke planning begonnen met de voorbereiding van de bouw van het Infocentrum. In September 
2010 heeft uw raad ingestemd met de bouw van het Infocentrum. Daama is opdracht gegeven aan 
Jarino Flexibele Bouwsystemen te Assen voor het bouwkundige gedeelte. Voor de inrichting is 
Sandenburg Concept Creation te Langbroek als adviseur in de arm genomen. 
Eind 2010 werd duidelijk dat de provincie de subsidie voor het Grote Markt Oostzijde/Forum niet 
ging verlenen. Het project werd toen deels opgeschort. Het ontwerpproces van de inrichting is stop
gezet. Aan de bouw van de units is wel verder gewerkt in de werkplaats van Jarino in Assen. Toen 
de vmits klaar waren zijn ze eerst opgeslagen in een loods in Groningen. 
Na een halfjaar is het project weer gestart omdat de subsidie door de provincie werd toegekend. Er 
is keihard gewerkt om de bouw van het Infocentrum ze snel mogelijk klaar te krijgen zodat de V W 
kon verhuizen en het bouwproject Oostwand/Forum kon starten. In deze periode zijn veel wijzigin
gen aan de technische installatie in de units aangebracht omdat het definitief ontwerp van de inrich
ting te veel afweek van het schetsontwerp. De units zijn namelijk gebouwd op basis van het schets-
ontwerp van de inrichting. Al deze wijzigingen hebben meerkosten tot gevolg gehad. Hieronder leg
gen wij dat uit. 

Beoogd resultaat ^ 

Met dit raadsvoorstel informeert het college uw raad over de bouwkosten van het informatiecentrum 
en motiveert zij de overschrij dingen. 
Het college vraagt de raad om in te sterrmien met de dekking van de meerkosten. 

Kader 

' In dit voorstel wordt met het Infocentrum zowel de V W als het (gemeentelijke) informatiecentrum bedoeld. 



Argumenten/afwegingen 

De meerkosten zijn drieledig: 
- stagnatiekosten ad € 100.000,— i.v.m. stilleggen project; 
- overschrijding van het budget ad € 90.000,-; 
- kosten die doorberekend worden aan Stichting Marketing Groningen ad € 70.000,-

Maatscliappeli jk draagvlaic/participatie 

Financiele consequenties 

Stagnatieliosten Lv.m. stilleggen project 
Door het stilleggen van het project zijn stagnatiekosten ontstaan. Het college heeft uw raad daarover 
in het kader van het totale project Grote Markt voldoende geinformeerd. De stagnatiekosten bij het 
Infocentrum bestaan uit kosten van tijdelijke opslag van de units en gevelbeplating, rentekosten, af
sluit- en opstartkosten, extra planontwikkeling, kosten aanpassingen i.v.m. definitief ontwerp inrich
ting. 
De totale kosten bedragen € 100.000,-. 

Meerkosten Infocentrum. 
Het bouwbudget van het Infocentrum is bepaald op basis een globaal programma van eisen en het 
schetsontwerp van het gebouw. De uitvoering was sober en doelmatig op basis van standaard ele
menten van de systeembouwer. 
Tijdens het ontwerpproces bleken bepaalde uitgangspunten niet helemaal goed gekozen te zijn. Het 
definitief ontwerp week op kleine punten af van het schetsontwerp, wat een veelvoud van kleine 
meerkosten tot gevolg had. Het ontwerp van de technische installaties zijn gewijzigd om goed aan te 
sluiten op de inrichting van het Infocentrum. De veriichting van het informatiecentrum is opgewaar-
deerd naar een niveau die past bij het doel en karakter van de ruimte. Er is afgeweken van het stan
daard plafond en de standaard wandafwerking om de ruimte een betere uitstraling te geven. Er is een 
vloerbedekking gekozen met een net iets betere kwaliteit en een beter passende kleur. 
Het totaalbedrag van de meerkosten bedraagt € 90.000,—. 

Meerkosten die doorberekend worden aan de VW. 
Het Informatiecentrum is gebouwd als casco. De inrichting van het gemeentelijke deel is in opdracht 
van de gemeente uitgevoerd. De inrichting voor het gedeelte van de V W is in opdracht van de 
V W uitgevoerd. Omdat het voor beide partijen voordelig is, hebben gemeente en V W afgespro
ken om bepaalde onderdelen van de inrichting gecombineerd aan te besteden. De gemeente heeft in 
die gevallen de rol van opdrachtgever gekregen en heeft de rekeningen betaald. Als de eindafreke
ning is opgemaakt worden de kosten doorberekend naar de V W . Het totaalbedrag van door te bere
kenen kosten bedraagt € 70.000,-. 



Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde. 
Wij stellen uw raad voor het resterende deel van het aanvullende krediet te dekken uit de bouw- en 
grondexploitatie Grote Markt Oostzijde. De taakstellende optimalisatie wordt daarmee verhoogd tot 
€ 2,09 miljoen. In de geactualiseerde bouw- en grondexploitatie (vastgesteld in uw vergadering van 
30 november 2011) hebben wij de verschillende mogelijkheden opgenomen om deze taakstelling in 
te vullen, daamaast hebben wij u geinformeerd over het rentevoordeel als gevolg van latere besluit
vorming over de REP-subsidie. Injuni verwachten wij zicht te krijgen op het aanbestedingsvoor
deel. In oktober leggen wij uw raad zoals afgesproken een geactualiseerde bouw- en grondexploita
tie ter besluitvorming voor. 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Informatiecentrum Grote Markt 
Betrokken dienst{en) RO/EZ 
Soort wijziging aanvullend Investeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2012 

Overige economie en werkgelegenheid 
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Realisering en evaluatie 


