
27 mei  2020.
Nr. 4h
Kredietaanvraag dorpsvernieuwing Ten Post, Ten Boer en Woltersum

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
11 mei 2020 (griffie zaaknummer 203774-2020);

HEEFT BESLOTEN: 

I.  een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen 
voor het project Huis van Ten Post;

II. een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor 
de realisatie van de openbare ruimte dorpshart van Ten Post;

III. een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor 
het ontwerp van de openbare ruimte Nije Buurt Ten Post;

IV. een uitvoeringskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen 
vooruitlopend op de grondexploitatie Nije Buurt Ten Post;

V. een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor 
de realisatie van de openbare ruimte van het centrum/dorpshart Ten 
Boer;

VI. kennis te nemen van de dorpsagenda Woltersum;
VII. een voorbereidingskrediet van € 230.000 beschikbaar te stellen voor 

de versterkingsopgave van de school in Woltersum;
VIII. een uitvoeringskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor 

dorpsvernieuwing in Woltersum;
IX.  een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen 

voor de toekomstige grondexploitatie in Woltersum;
X. een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor 

het project Ommelanderstraat-Blinkerdlaan Ten Boer;
XI. een uitvoeringskrediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor 

strategische aankopen in het gebied Ommelanderstraat-Blinkerdlaan 
Ten Boer;

XII. een uitvoeringkrediet van € 125.000 ter beschikking te stellen voor 
dorpsvernieuwing in het dorp Ten Boer;

XIII. een krediet van € 1.529.468 beschikbaar te stellen voor de realisatie 
van strategische aankopen ten behoeve van dorpsvernieuwing in het 
aardbevingsgebied van de gemeente Groningen (grondgebied van 
de opgeheven gemeente Ten Boer);

XIV. de voorbereidingskredieten genoemd onder de besluiten I, II, III, V, 



VII, VIII en XII te dekken uit de toegekende middelen van het 
Nationaal Programma Groningen 2019;

XV. het krediet genoemd onder besluit IV te dekken uit de toekomstige 
grondexploitatie Nije Buurt Ten Post;

XVI. het krediet genoemd onder besluit IX te dekken uit de toekomstige 
grondexploitatie Woltersum;

XVII. de kredieten genoemd onder de besluiten X en XI te dekken uit de 
toekomstige grondexploitatie Ommelanderstraat – Blinkerdlaan Ten 
Boer;

XVIII. het krediet genoemd onder besluit XIII dekken uit de toegekende 
middelen van de subsidieregeling ‘Gebiedsgerichte aanpak’ van het 
Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid Provincie Groningen 2016 – 
2020;

XIX. de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig 
te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2020.

voorzitter,              griffier, 
Koen Schuiling Josine Spier 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend


