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Geachte heer, mevrouw, 

Kort voor het kerstreces hebben wij met het OV-bureau overeenstemming 
bereikt over de verkoop van een deel (ca. 55%) van de locatie Peizerweg 128 
(lederz bedrijfsterrein) per 1 april 2015. De gemeente ontvangt 2,0 miljoen 
euro voor de locatie plus 0,7 miljoen euro voor de dekking van de 
vervolgkosten. Het OV-bureau gaat in de periode van 1 april tot 1 december 
op die locatie een busremise realiseren. Het betekent dat wij in een zeer korte 
tijdssparme: 

1. voor een aantal productielijnen van lederz altematieve huisvesting 
moeten vinden en geschikt maken, 

2. de betreffende productielijnen moeten verplaatsen, 
3. de resterende locatie Peizerweg daama moeten aanpassen en tot slot 
4. door de interne verhuizing de ruimte voor het OV bureau beschikbaar 

krijgen. 
Ramingen geven aan dat een budget nodig is van 1,1 miljoen euro om al deze 
bewegingen en acties te kunnen uitvoeren. Uiteraard streven wij er naar de 
kosten te minimaliseren uitgaande van een adequate huisvesting van het 
iederz-personeel. Dat betekent ook dat 1,6 miljoen euro kan worden gebruikt 
om de boekwaarde van de locatie Peizerweg te verlagen. 

Omdat er zo laat voor het kerstreces overeenstemming is bereikt, kon er niet 
eerder een raadsvoorstel worden voorbereid. In het raadsvoorstel wordt uw 
raad gevraagd in te stemmen met een begrotingswijziging waarin wordt 
budget gevraagd voor de uitgaven van de vervolgkosten (1,1 miljoen euro) en 
de verlaging van de boekwaarde van de locatie Peizerweg. De verlaging van 
de boekwaarde is niet urgent; het beschikbaar krijgen van budget voor de 
vervolgkosten wel. Om de opievering van het terrein op 1 april 2015 te 
kurmen halen moeten wij op korte termijn verplichtingen aangegaan en 
kosten maken. Op dit moment worden tal van voorbereidingen getroffen, 
zodat vanaf begin febmari allerlei werkzaamheden gestart kurmen worden. 
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Het raadsvoorstel hebben wij in onze vergadering van 20 januari vastgesteld 
en wordt u separaat toegezonden. Wij hadden het voomemen u te vragen het 
raadsvoorstel nog in de raadsvergadering van 28 januari 2015 te behandelen. 
Deze raadsvergadering gaat niet door met als gevolg dat ons voorstel voor uw 
vergadering van 18 febmari zal worden geagendeerd. 

Er is dus wel dekking voor de uitgaven, maar er is door u nog geen budget 
beschikbaar gesteld en daardoor bestaat er een risico van 
begrotingsonrechtmatigheid. Het uitstellen van de werkzaamheden tot na 18 
febmari leidt zondermeer tot een latere opievering dan 1 april. Gelet op de 
belangen achten wij dit onverantwoord. 

Vandaar dat wij u nu reeds melden dat wij op de voor het tijdspad kritische 
onderdelen doorgaan en uiteraard zo min mogelijk vooruitlopen op de 
behandeiing van ons raadsvoorstel. Wij hebben dit met het Presidium zo 
besproken en gaan er vanuit dat u onze handelswijze kunt billijken. 

Met vriendelijke groet. 
wethouders van Groningen, 

de hurgi 
Peter den 

de secretaris, 
Peter Teesink 


