
 

 

 

 

30 januari 2013. 

Nr. 8b.2. 

Exploitatiebegroting Reitdiep fase I&II 2012 en 

Reitdiep fase III&IV 2012. 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2012 

(GR 12.3420138); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. de herziene exploitatiebegroting van het project Reitdiep fase I&II vast te stellen 

en de totale kosten te bepalen op € 41.817.000,--; 

II. de kosten te dekken uit: 

 a. grondopbrengsten uit de verkoop van gronden voor woningen, kantoren en 

bedrijven € 38.784.000,--; 

 b. Subsidie stichting recreatievaart Nederland € 113.000,--; 

 c. EFRO-subsidie € 567.000,--;   

 d. Keuzenota 2001 € 681.000,--; 

 e. Bijdrage derden € 57.000,--; 

 f. verrekening verliesvoorziening grondexploitaties jaarrekening 2011 

€ 1.615.000,--; 

III. voor het project Reitdiep fase I&II het uitvoeringskrediet te verlagen met 

€ 1.038.000,--; 

 Het totaal beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor de jaarschijven 2013 en 

2014 komt daarmee uit op € 41.817.000,= van de totaal begrote kosten van 

€ 41.817.000,--; 

IV. de exploitatiebegroting van het project Reitdiep fase III&IV vast te stellen en de 

totale kosten te bepalen op € 26.561.000,--; 

V. de kosten te dekken uit: 

 a. grondopbrengsten uit de verkoop van gronden voor woningen, kantoren en 

bedrijven € 25.735.000,--; 

 b. bijdrage Groene Enclave vanuit grondexploitatie Reitdiep I & II  

€ 2.699.000,--; 

VI.  voor het project Reitdiep fase III & IV een vervolgkrediet van € 2.000.000,-- 

beschikbaar te stellen voor de jaarschijven 2013 en 2014. Het totaal beschikbaar 

gestelde uitvoeringskrediet komt daarmee uit op € 13.000.000,-- van de totaal 

begrote kosten van € 26.561.000,--; 
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VII. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), op grond van artikel 

10, lid 2, sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25 lid 3 

Gemeentewet; 

VIII.  de gemeentebegroting 2013 te wijzigen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2013. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


