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Classlficatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar c Geheim 

• Vertrouwelijk 

De Rook Raadscommlssie Beheer en Verkeer 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de plankosten voor het project "Zuidelijke Ringweg" te bepalen op € 3.002.800,--; 
II. voor de plankosten project "Zuidelijke Ringweg" een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 

€ 72.800,-. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt hiermee uit op € 3.002.800,-; 
III. het aanvullende krediet van € 72.800,- te dekken uit de extra beleidsmiddelen Verplaatsen 2016 

"Plankosten Overige bereikbaarheidsprojecten". 
de plankosten voor het project "Verkenning Station Hoogkerk" te bepalen op € 50.000,-; 
een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,- voor plankosten voor het project "Verkenning Station 
Hoogkerk" en deze kosten te dekken uit de extra beleidsmiddelen Verplaatsen 2016 "Plankosten Overige 
bereikbaarheidsprojecten"; 
de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

IV. 
V. 

VI. 

Samenvatting 

In de begroting 2016 is 550 duizend euro gereserveerd (aanvullende beleidsmiddelen) voor plankosten die 
samenhangen met bereikbaarheidsprojecten, waarvan gemeente Groningen niet de trekker is. Deze kosten 
hebben bijvoorbeeld betrekking op de voorbereiding van besluitvorming en onze wegbeheerdersrol en 
kunnen (nog) niet uit die investeringsprojecten worden gedekt. Met dit raadsvoorstel wijzen we het 
resterende gereserveerde bedrag toe aan de betreffende projecten en/of verhogen we daarmee ook het 
krediet daarvan. 
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Aanleiding en doel 

Voor de begeleiding en ondersteuning van grote bereikbaarheidsprojecten, waarvoor wij niet zelf als trekker 
aan de lat staan, worden interne plankosten gemaakt die niet uit de investeringsprojecten worden gedekt. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de Aanpak Ring Zuid, diverse spoorse projecten en andere infrastructurele 
projecten. Bij de begroting 2015 is voorgesteld deze interne plankosten te dekken door het beschikbaar 
stellen van extra beleidsmiddelen voor de periode 2015 - 2018. Voor het begrotingsjaar 2016 gaat het om 
550 duizend euro. 

In 2016 zijn al budgetten toegekend aan de projecten Verkenning Westelijke Ringweg en Binnenstadsvisie 
Bestemming Binnenstad (tijdelijk, ter dekking van kapitaallasten 2016). Doel van dit raadsvoorstel is om de 
resterende beschikbare middelen via een begrotingswijziging toe te wijzen aan de betreffende projecten. 
Daarmee worden effectief de kredieten verhoogd en/of beschikbaar gesteld. 

Kader 

Bij het vaststellen van de begroting 2016 is onder de noemer: "Plankosten Overige 
bereikbaarheidsprojecten (Extra beleidsmiddelen coalitie akkoord)" 550 duizend euro beschikbaar gesteld. 
Verder is in de meerjarenraming nog voor 2017 en 2018 elk 200 duizend euro opgenomen. 

Argumenten en afwegingen 

Het betreft hier plankosten voor projecten van onze partners in de regio, die wij niet primair trekken, maar 
ons wel raken. Ze spelen zich af op gemeentelijk grondgebied, bei'nvloeden direct de stedelijke 
bereikbaarheid, vragen bestuurlijke besluitvorming, spreken ons aan als wegbeheerder en vragen van ons 
dat we meewerken, meedenken, toetsen, etc. Omdat wij niet in deze projecten rechtstreeks investeren of in 
de vroege fases nog slechts sprake is van verkenningen, is apart voorzien in het dekken van de wel door 
ons te maken (plan)kosten. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het gaat steeds om projecten met een grote maatschappelijke invloed en betrokkenheid van inwoners en 
bedrijven. Onze medewerking en inzet is daarom van groot belang. 

Financiele consequenties 

Er is in 2016 in totaal 550 duizend euro beschikbaar, die als volgt over de projecten wordt verdeeld: 

Project Elgenaar Plankosten Toelichting 
Verkenning Westelijke Ringweg Provincie 300.000 Uw raad: 8 juni 2016 
Kapitaallasten Visie Binnenstad 2016 * Gemeente 127.200 Uw raad: 24 februari 2016 
Aanpak Ring Zuid Rijk 72.800 Toe te voegen aan lopend krediet 
Verkenning Station Hoogkerk ProRail 50.000 Verkenning bevindt zich in opstartfase, 

opdrachrformulering en afbakening samen 
met provincie en Prorail. Vraagt in 2017 inzet 
van eigen inhoudelijke expertise en (extern) 
onderzoek. 
Nieuw te starten project. 

Totaal 550.000 
* betreft het benutten van financiele ruimte in 2016 voor het dekken van kapitaallasten van de eerste projecten uit de Visie 
Binnenstad. In 2017 worden de middelen voor "Plankosten overige bereikbaarheidsprojecten " weer met dit bedrag aangevuld 
vanuit de middelen "Aanpak Diepenring" en is dan weer beschikbaar voor plankosten van bereikbaarheidsprojecten. 



Met volgende begrotingswijziging worden de middelen toegevoegd aan de juiste projecten: 

Begrotingswiidgii^ Investeringen 2016 
Plankosten extern project "Zuidelijke Ringnvg" 

Betrokken directie(s) 
Titel Raads- / Collegevoorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Inckienteel / Structureel 
Looptijd 

Soon wijziging 

Financif le begrotingswijziging 

Pro£ramma 

Stadsontwikkeling (O&U) 
Plankosten extern project "Zuidelijke Ringweg" 
Raad 

2016-2018 
Investering 

07. Verkeer 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 

Bedragenx l.OOO e 
Saldo te 

peeJIprogramma Directie ....I/S Lasten Baten .activeren 

..?7.-?.!^V.l9..... .?.o.?J.';*^*^l'^.8..^.P..y.'?X .! ....71..... 1?.. 

eringen 2016 
Plankosten extern project "Verkenning Station Hoogker 

Betrokken directie(s) 
Titel Raads- / Collegevoorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Looptijd 
Soon wijziging 

Stadsontwikkeling (O&U) 
Plankosten extern project "Verkenning Station Hoogkerk' 
Raad 
I 
2016-2018 
Investering 

Programma Deelprogramma Directie 
Saldo te 

I/S Lasten Baten activeren 
07. Verkeer 07.2 Openbaar vervoer SO Ontwikkeling en Uitv I 50 50 0 

Overige consequenties 

Er zijn geen overige consequenties 

Vervolg 

Over het verloop en de voortgang van de diverse projecten wordt via andere kanalen (rechtstreeks of via de 
sleutel- en voortgangsrapportages en het meerjarenprogramma Verkeer) afzonderlijk gerapporteerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


