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Onderwerp 

Herziene grondexploitaties Bessemoerstroolc, Corporatieve Herstructurering Paddepoel Zuid-
oost grijs/groen en Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
L de lierziene grondexploitatie Bessemoerstrook vast te stellen; 
IL de totale kosten voor de Bessemoerstrook te bepalen op € 3.116.000,-- en deze kosten 

te dekken uit: 
WijkvemieuwingTuinwijk Paddepoel (3LM2015) € 190.000,--
Wijkvemieuwing Selwerd Paddepoel (3LM2016) € 102.000,--
WijkvemieuwingTuinwijk(3LE2310) € 167.000,-
Bessemoerpark (3LE2630) € 41.000,-
BLS Bessemoerstrook €1.100.000,-
BDUfietspad € 70.000,-
bijdrageOCSW € 100.000,-
NLA Paddepoel (3LM3100) € 600.000,-
NLATuinwijk(3LM3120) € 100.000,-
ISV III-Bessemoerstrook2011 € 200.000,-
ISV III-Bessemoerstrook 2012 € 150.000,-
Trebbe projectontwikkeling bv € 105.000,— 
renteopbrengsten € 191.000,— 

III . voor de Bessemoerstrook voor de jaren 2014 en 2015 een aanvullend krediet van 
€ 1.430.000,- ter beschikking te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt 
daarmee uit op € 3.116.000,—; 

IV. de herziene begroting van het project Corporatieve Herstructurering Paddepoel 
Zuidoost grijs/groen vast te stellen en de totale kosten te bepalen op € 5.588.000,—; 

V. de kosten te dekken uit: 
a. bijdrage Stadsbeheer € 106.000,-
b. bijdrage uit "inbrengs en uitname" € 569.000,-
c. ISV € 4.914.000,-
VI. voor het project Corporatieve Herstructurering Paddepoel Zuidoost grijs/groen het to

taal 
beschikbaar uitvoeringskrediet voor de boekwaarde, de verplichtingen en de jaarschij-
ven 2014 en 2015 van € 5.276.000,- met € 1.976.000,- te verlagen tot € 3.300.000,-; 

VII. de herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname van gronden 
in het kader van de coiporatieve herstructurering vast te stellen en de totale kosten te 
bepalen op 
€ 5.567.000,-; 

VIII. de kosten te dekken met grondopbrengsten; 
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IX. voor het project Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname van gronden in het kader van de 
corporatieve herstructurering een vervolgkrediet beschikbaar te stellen van € 316.000,-
voor 
de jaren 2014 en 2015. Het totaal beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet komt daarmee 
op 
€5.211.000,-; 

X. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlagen, op grond van de artikel 10, 
lid 2, 

sub b van de Wet openbaarheid van bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet; 
XI. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

In 2011 zijn de grondexploitaties Bessemoerstrook, Corporatieve Herstructurering Paddepoel 
Zuid-oost grijs/groen en Paddepoel Zuidoost inbreng en uitname vastgesteld. Door actuele 
ontwikkelingen en omdat het 2 jaren geleden is dat de vorige grexen zijn herzien, is het 
nodig de grondexploitaties te herzien. 

Inleidlng 

In 2011 zijn de vorige grondexploitaties van de drie projecten vastgesteld door de raad. 
Wij vragen u de herziene grondexploitaties vast te stellen. 

Beoogd resultaat 

Het vaststellen van de herziene grondexploitaties Bessemoerstrook, Corporatieve 
Herstructurering Paddepoel Zuidoost grijs/groen en Paddepoel Zuidoost inbreng en uitname. 

Kader 

De grondexploitaties van deze projecten worden elke twee jaar herzien. We vragen uw raad 
geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlagen in verband met de nog te realise
ren 
verkopen. Door de openbaarheid van alle cijfers wordt de marktwerking ondermijnd. 

Argumenten/afwegingen 

n.v.t. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Periodiek worden de omwonenden en alle belanghebbenden in het gebied bijgepraat en mid-
dels 
informatiebrieven over de ontwikkelingen geinformeerd. 

Financiele consequenties 

Bessemoerstrook. 
Door allerlei kleine wijzigingen zijn de totale kosten verhoogd met € 291.000,—. Deze ver
hoging wordt gedekt door het saldo van extra inkomsten van derden, een iets lager BDU-
subsidie en rente-inkomsten. Wij vragen uw raad om voor de realisering van het project een 
aanvullend uitvoeringskrediet van € 1.430.000,— beschikbaar te stellen. Het totaal beschik
baar gestelde uitvoeringskrediet komt hiermee uit op € 3.116.000,—. 

IU>(>i'iilin<>s\\;j/i!>in<> \<HII- iii\v.sU-;'i:i<>.skmlic! 
iEiT/iiMK- "ninJexpliiiiatii' Uossciiiiii-rsir()«ik 21)13 

;Betrojkkendienst(en) RO/EZ I i 
Soort wijziging Aanvullend uitvoeringskrediet Bessemoerstrook 
TijdsplaMiiig krediet 2014-2015; , .J ; i 

Mii:!ii(.-k-k-lH-!;nilin<^M\ij/i<>in<> Ml<>::\eii Enksim.slen Ssshio 

:8.3 Bestaande woningvoorraad 1.430 1.430 0 

' '̂ 7 r̂ T'v ^ ,̂  ' ' ''.. 0 
Totalen begrotingswijziging 1.430 1.430 0; 



Paddepoel Zuidoost grijs/groen. 
Door allerlei kleine wijzigingen worden de totale investeringskosten € 1.000,—lager geraamd 
dan in de vorige grex. De bijdragen blijven gelijk zodat er een positief exploitatie resultaat 
wordt verwacht van € 1.000,-. Er is een nieuwe afspraak gemaakt met uw raad om uitvoe-
ringskredieten voor maximaal 2 jaren aan te vragen. Om te voldoen aan deze afspraak wordt 
het uitvoeringskrediet verlaagd met € 1.976.000,—. Het totaal beschikbaar gestelde uitvoe
ringskrediet komt hiermee uit op 
€3.300.000,-. 

Ik-gi'olingsw ij/igiiig \no:- i'sU'nK<>.s!viv(lic: 

Itcivii'iK.- gi-«in(!c\pl(iil:iliL> i*:ul(k-|i<iol /iiidiiu.sl grijs i>nii-n 20!3 

Betrokken dienst(en) RQ/EZ | ' [ 
Soort wijziging Aanvullend uitvoeringsleediet jPaddepod Zuidoost 
Tijdsplanning krediet 2014-2015 ; | 

t-iniincirli'!K-»i-i)lings\\:j/igi-i<> I ilgiixen [nkoiiislcn S::l(!<i 

8.3 Bestaande woningvoorraad -1.976; -1.976 O! 
y ^ ̂ ' \ ' ' ^ ' ^ / " _ ' o\ 1̂  

Totalen begrotingswiiziglng -1.976 "1-976; 0' 

Paddepoel Zuidoost inbreng en uitname. 
De kosten, exclusief rente tijdens de exploitatieperiode, worden geraamd op € 4.916.000,— 
en zijn daarmee ten opzichte van de begroting van 2011 met € 132.000,— toegenomen. 
De renteverliezen tijdens de exploitatieperiode zijn geraamd op € 651.000,—. De kosten, 
inclusief rente tijdens de exploitatieperiode, worden geraamd op € 5.567.000,—. De bijdragen 
worden gevormd door de boekwaarden van de slotgecalculeerde complexen Vinkhuizen, 
Paddepoel Zuidwest en Vinkhuizen en bedragen - € 3.347.000,-. De opbrengsten uit grond-
verkoop (uitname) worden geraamd op € 8.914.000,—. Kosten, bijdragen en opbrengsten re-
sulteren in een sluitende exploitatiebegroting. 

Voor de verdere planontwikkeling en uitvoering is het tot en met 2015 gewenst de beschik
king te hebben over een aanvullend uitvoeringskrediet van € 316.000,—. Het totaal beschik
baar gestelde uitvoeringskrediet komt hiermee uit op € 5.211.000,-. Het aanvullend krediet 
kan worden gedekt met opbrengsten uit grondverkoop. 
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iBegrotihgswijzigingiirbor inye^ _ 
iPerzieninggi;dndexpjbitatie"#addeb^^ Inbreng cn uitname 20J3 _ 
Betrokken dienst(en) RO/EZ 

aanvullend uitvoeringskrediet Paddepoel Zuidoost (inbreng en 
Soort wijziging uitname) 
Tijdsplanning krediet 2014-2015 

Uitgaven Inkomsii-n 
316.000 316.000 

Totalen begrotingswijziging 316.000 316.000 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. M.^j^Aemim) Ruys 


