
"Gemeente 
Raadsvoorstel 

Onderwerp Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond 

Reglstratienr. 4974858 Steller/telnr. J . Vissinga/8371 Bijlagen 1 

Classificatie Openbaar 

• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder R. v.d. Schaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de herziene exploitatiebegroting 2015 van het Complex Hergebruik Grond vastte stellen en de 

totale kosten te bepalen op € 10.552.000,-; 
II. de kosten te dekken met opbrengsten uit afdrachten aan het Complex Hergebruik Grond en met 

rentebaten; 
III. voor het Complex Hergebruik Grond voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een vervolgkrediet van 

€ 1.610.000,- beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet komt 
daarmee uit op € 9.892.000,- van de totaal begrote kosten van € 10.552.000,-; 

IV. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 
V. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijiage 1, op grond van artikel 10, lid 2, sub b van 

de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet 

Samenvatting 
Het Complex Hergebruik Grond, verder te noemen CHG, is in 1998 opgericht met de bedoeling zo efficient 
mogelijk met grondstromen om te gaan. Voor overtollige grond in een werk worden een of meer werken 
gezocht waarin grond nodig is. Zonodig wordt grond tijdelijk opgeslagen in een depot Vanuit het depot 
kunnen werken met grondbehoefte worden bediend. 
Sinds de inwerkingstelling van het CHG in 1998 heeft het complex zich ontwikkeld tot een goed 
georganiseerde gemeentelijke grondbank. 

B&W-besluit d.d.: 28 april 2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 30 januari 2013 heeft de raad, bij raadsbesluit nr. 6i, de laatste herziene exploitatiebegroting van het 
Complex Hergebruik Grond vastgesteld. Volgens de geldende regels met betrekking tot de herziening van 
exploitatiebegrotingen wordt u nu de herziene exploitatiebegroting 2015 ter vaststelling aangeboden. 
In de herziene exploitatiebegroting 2015 zijn de kosten en opbrengsten geraamd tot en met 2018. 

Kader 

Het CHG heeft een belangrijke functie in de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten. Het CHG 
richt zich ultsluitend op de grondstromen binnen projecten en is daarmee een onmisbare schakel in de 
keten van werkzaamheden die moeten leiden tot het gewenste product. In de afgelopen 17 jaar heeft het 
CHG bewezen een goed instrument te zijn om grondstromen zo efficient mogelijk te reguleren. 

Argumenten en afwegingen 

Vaste tarieven voor het hebben van overtollige grond en voor grondbehoefte bieden voor de werksoort 
grondwerken zekerheid bij de calculatie van civiel- en cultuurtechnische werken. 
Gebruikmaking van secundaire bouwstoffen in plaats van primaire (nieuwe) bouwstoffen draagt bij aan een 
duurzaann karakter van uitvoering van civiel- en cultuurtechnische werken. 

Maatschappelijk draagvlak en particlpatie 

De werking van het CHG onttrekt zich aan de waarneming van de inwoners van de stad. Participatie is niet 
aan de orde. 

Financiele consequenties 

Kosten en opbrengsten. In de herziene exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond 2015 
worden de kosten tot en met 2018 geraamd op € 10.552.000,-. De opbrengst van afdrachten aan het CHG en 
van rentebaten worden geraamd op € 10.552.000,-. Kosten en opbrengsten resulteren in een sluitende 
begroting. De kosten worden volledig gedekt door de opbrengsten. 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 

Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond 
Betrokken onderdeel Ruimtelijke Ordening 
Soort wijziging Investeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2015 - 2017 

Financiele begrotingswijziging 
08.3 Bestaande woningvoorraad 

Uitgaven Inkomsten Saldo 
1.610 1.610 0 

Totalen begrotingswijziging 

Overige consequenties 

1.610 1.610 

Het vastgestelde beleid met betrekking tot hergebruik van grond wordt ongewijzigd voortgezet 

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


