30 januari 2013.
Nr. 8b.1.
Herziene grondexploitatie Europapark en Station Europapark.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2012
(GR 12.3420126);
HEEFT BESLOTEN:
I.

II.

III.

IV.
V.

de herziene grondexploitatie Europapark vast te stellen en de totale kosten te
bepalen op
€ 106.987.000,-;
deze kosten te dekken uit:
a. Grondopbrengsten
€
50.507.000
b. Efro/Kompas (SNN)
€
13.200.000
c. Bijdrage parkeerbedrijf skivijver
€
3.000.000
d. Bijdrage gemeente Groningen + bijdrage plankosten derden € 11.800.000
e. ISV
€
6.200.000
f. ISV bodem
€
3.300.000
g. Regiofonds
€
1.000.000
h. Fonds bodemsanering
€
2.100.000
i. Subsidie BIRK (beschikking 2008)
€
1.000.000
j. Bijdrage grondexploitaties en rente
€
2.880.000
k. Bijdrage reserve grondzaken jaarrekening 2011
€
12.000.000
voor de jaren tot en met 2014 en de investeringen met betrekking tot de
grondexploitatie Europapark is geen aanvullend krediet benodigd. Het totaal
beschikbaar gestelde krediet blijft daarmee op € 92.000.000,--;
de herziene grondexploitatie Station Europapark vast te stellen en de totale kosten
te bepalen op € 68.261.000,--;
deze kosten te dekken uit:
a. Grondopbrengsten
€
6.201.000
b. Bijdrage gemeente Groningen, Buffer projecten
en beleid, 2010
€ 15.000.000
c. Subsidie BDU voor fietsstalling. (2009)
€
500.000
d. Subsidie BDU fietsstalling (herbestemming )
€
2.500.000
e. Subsidie Regio (station)
€
8.700.000
f. Subsidie Regio (station en fietstunnel)
€
2.000.000
g. Subsidie BIRK (beschikking 2008)
€
6.000.000
h. Subsidie Spoorse doorsnijding (2008)
€ 10.000.000
i. Subsidie I&M
€
1.200.000
j. Subsidie MIRT( februari 2011)
€
5.300.000
k. Bijdrage AM Interne beschikking Prorail, contract Prorail €
7.600.000

-2l. Bijdrage Vierdespoor (februari 2011), "motie Koopmans" €
3.260.000
voor de jaren tot en met 2014 en de investeringen met betrekking tot de
grondexploitatie Station Europapark is geen aanvullend krediet benodigd. Het totaal
beschikbaar gestelde krediet blijft daarmee op € 59.980.000,--;
VII. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), op grond van artikel 10,
lid2, sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25 lid 3
Gemeentewet;
VIII. de gemeentebegroting 2013 te wijzigen.
VI.

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.

