
 

 

 

26 september 2012. 

Nr. 8b. 
Herziene exploitatiebegroting revitalisering bedrijventerreinen  

Winschoterdiep/Eemskanaal en uitvoeringsplan Bornholmstraat-zuid. 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 juli 2012 

(GR 12.3201156); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. het uitvoeringsplan revitalisering Bornholmstraat-zuid vast te stellen; 

II. de herziene grondexploitatiebegroting Revitalisering bedrijventerreinen  

Winschoterdiep en Eemskanaal zuid oost vast te stellen; 

III. de totale exploitatiebegroting van het complex Revitalisering bedrijventerreinen 

Winschoterdiep en Eemskanaal ZO te bepalen op € 31.165.000,--; 

  te dekken uit: 

a. bijdrage concern € 7.128.000,--, waarvan structureel € 3.928.000,-- 

(kapitaallasten te dekken uit structureel nieuw beleid 2006 € 114.190,--, 

structureel nieuw beleid 2007 € 99.300,--, structureel nieuw beleid 2008 € 

68.638,--) en incidenteel € 3.200.000,--: incidenteel nieuw beleid 2001: € 

30.000,--, 

2006: € 445.000,--, 2007: € 225.000,--, 2008: (Stadsmeierrechten) 

€ 2.500.000,--; 

b. Rijkssubsidiebijdragen € 9.170.000,--; 

c. GDU/BDU middelen € 1.603.500,--; 

d. bijdrage Provincie Groningen € 1.200.000,--; 

e. bijdrage Waterschap Hunze en Aa’s € 413.000,--; 

f. Terreinwinst € 473.000,--; 

g. OZB- en fietsnotamiddelen € 1.687.500,--; 

h. budget kleine verkeersmaatregelen 2010 € 52.000,--; 

i. revitalisering ISV I € 400.000,--; 

j. ISV-Bodem € 275.000,--; 

k. bijdragen uit grondexploitatiecomplexen € 1.629.000,--, waarvan uit complex 

Winschoterdiep-A € 824.000,--, complex Ikea € 259.000,-- en complex 

Winschoterdriehoek € 546.000,--; 

l. bijdrage uit bestemmingsreserve Grondzaken € 430.000,--; 

m. bijdrage uit het programmabudget onderhoud Stadsbeheer 2011-2012 

€ 440.000,--; 

n. bijdragen uit deelcomplexen revitalisering € 584.000,--; 

o. bijdragen van bedrijven/ondernemers € 91.000,--; 

p. overige bijdragen € 226.000,--; 

q. grondopbrengsten € 5.363.000,--; 



 
 

 - 2 - 

 

IV. voor het project Revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal 

ZO een aanvullend plankosten- en uitvoeringskrediet van € 5.811.500,-- 

beschikbaar te stellen voor de periode 2012-2014. Het totaal beschikbaar gestelde 

krediet komt daarmee uit op € 31.165.000,-- van de totaal begrote kosten van  

 € 31.165.000,--; 

V. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 26 september 2012. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

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


