
 
 
 

 
 

 
21 december  2016. 
6c. 

Nacalculaties 2016; 
 

 
 
 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november  2016 
(6050229); 
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 
I. de nacalculaties van de projecten: Fietspad de Verbetering (Groningen-Hoogkerk), 

Aanpak Knelpunten 30km/uur gebieden,  Doorstroming Martini Ziekenhuis (aanpak 

Boerhaaverotonde), Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug, Aanpak 
Oostelijke Ringweg, Kolibri - RegioTram en Busbaan HOV-as West 3e fase vast te 
stellen; 

II. het extra resultaat op de eerder nagecalculeerde projecten Stationsvoorplein 
(nacalculatie 2007)  en Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen (nacalculatie 2014) 

van respectievelijk € 240.000,--  en  
€ 859.000,-- (totaal € 1.099.000,--) vast te stellen én voor 672.000,-- toe te voegen aan 
het krediet voor de Aanpak Oostelijke Ringweg (zie  besluitpunt VI.) en voor 

427.000,-- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen 
Zuidelijke Ringweg; 

III. bij de afronding van het project Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden een bedrag 
van  
€ 71.000,-- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen 

Zuidelijke Ringweg; 
IV. bij de afronding van het project Doorstroming Martini Ziekenhuis een bedrag van € 

134.000,-- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen 
Zuidelijke Ringweg; 

V. voor afronding van het project Kolibri - RegioTram wederzijdse facturering met de 

provincie Groningen achterwege te laten, waardoor er ten opzichte van de 
uitgangspunten bij de gemeentebegroting een nadeel ontstaat van € 1.782.000,-- . Dit 

nadeel te dekken uit de bij de gemeenterekening 2013 getroffen voorziening van 2,5 
miljoen euro en de vrijval van de voorziening ad € 718.000,-- bij de gemeenterekening 
2016 te verwerken; 

VI. om € 1.300.000,-- te activeren uit het project Boerhaverotonde en € 69.467,-- te 
activeren uit het project HOV-As West; 

VII. de structurele kapitaallasten van € 79.000,-- te dekken uit de beschikbare 
kapitaallasten RegioTram (nieuw beleid 2005); 



VIII. de geactiveerde plankosten voor het project Kolibri - RegioTram van € 1.370.000,-- af 
te boeken en te dekken uit de vrijval van incidentele middelen van € 1.300.000,-- uit 
het project Boerhave rotonde en € 69.467,-- uit project HOV As west; 

IX. voor afronding van het project Aanpak Oostelijke Ringweg een aanvullend krediet van 
€ 672.000,-- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het resultaat op eerder 

nagecalculeerde projecten (zie besluitpunt II.). Het totaal beschikbaar gestelde krediet 
voor de Aanpak Oostelijke Ringweg komt daarmee uit op € 6.113.000,--; 

X. voor afronding van het project Busbaan HOV-as West 3e fase (€17.000,--) en het 

aanvullen van het plankostenkrediet voor het project ondertunneling Paterswoldseweg 
(€ 150.000,--) een aanvullend krediet van  €167.000,-- beschikbaar te stellen. Dit 

bedrag voor € 150.000,-- beschikbaar te stellen uit extra beleidsmiddelen 2016 
'Verplaatsen – Spoor’ en voor € 17.000,-- uit de OV-voorziening. Het totaal 
beschikbaar gestelde krediet voor de HOV-as West 3e fase komt daarmee uit op 

€14.517.000,--;  
XI. het project Ondertunneling spoorovergang Paterswoldseweg te openen en hierin de 

reeds gemaakte én toekomstige plankosten voor het ondertunnelingsproject te 
administreren. Tezamen met de aanvullende kredietaanvraag ad € 150.000,-- (zie 
besluitpunt VII.) komt het totaal verstrekte krediet voor het ondertunnelingsproject 

daarmee op € 500.000,--; 
XII. de projecten financieel af te sluiten; 

XIII. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de 
eventueel nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voorzover met deze activiteiten 
geen rekening is gehouden.  

XIV. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.   
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 21 december  2016. 

 
 

 
De voorzitter, De griffier, 
 

 
 

Peter den Oudsten Toon Dashorst 
  
 


