
 

Raadsvoorstel 
 
 

Onderwerp     

Nacalculaties Sanering Riolering 2014-2018,  

verlegging riolering tbv Aanpak Zuidelijke Ringweg, sanering riolering 2019 en 

Meerjareninvesteringen beheer openbare ruimte 2019          

Steller/telnr.  Narine Abramjan/ 83 80    Bijlagen 4 

Registratienummer  
Zaak-260510-2022 
 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder Ch akor      

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. in verband met het niet mogen activeren van de BTW op investeringen het krediet sanering 

riolering 2014-2018 ad 46,800 miljoen euro te verlagen met 5,511 miljoen euro naar 41,289 

miljoen euro, het krediet sanering riolering 2019 ad 5,516 miljoen euro te verlagen met 719 

duizend euro naar 4,797 miljoen euro, het krediet sanering riolering 2020 ad 8,7 miljoen euro te 

verlagen met 1,1 miljoen euro naar 7,600 miljoen euro, en het krediet sanering riolering 2021 ad 

18,595 miljoen euro te verlagen met 2,037 miljoen euro naar 16,558 miljoen euro; 

II. de nacalculatie sanering riolering 2014-2018 vast te stellen;  

III. de totale netto projectkosten te bepalen op 38,876 miljoen euro;  

IV. het krediet sanering riolering 2014-2018 ad 41,289 miljoen euro te verlagen met 1,845 

                      miljoen euro en vast te stellen op 39,444 miljoen euro; 

V. de nacalculatie sanering riolering 2019 vast te stellen;  

VI. de totale projectkosten te bepalen op 4,55 miljoen euro; 

VII. het krediet sanering riolering 2019 ad 4,797 miljoen euro te verlagen met 247 duizend euro en 

vast te stellen op 4,55 miljoen euro; 

VIII. de nacalculatie sanering riolering Aanpak ring Zuid vast te stellen;  

IX. de totale projectkosten te bepalen op 15,634 miljoen euro met een dekkingstekort van 747 

duizend euro en daardoor een extra kapitaallast van 20 duizend euro ten laste van de 

rioolheffing; 

X. het krediet sanering riolering Aanpak ring Zuid ad 20 miljoen euro te verlagen met 4,366 

miljoen euro en vast te stellen op 15,634 miljoen euro;  

XI. het krediet sanering riolering 2022 ad 11,008 miljoen euro te verhogen met 2,734 miljoen euro, 

zijnde de kredietverlagingen 2014-2018, 2019, en 642 duizend euro van kredietverlaging 

sanering riolering aanpak Ring Zuid tot 13,742 miljoen euro voor de voltooiing van de  

projecten Noorderstationstraat, Korrewegwijk Fase 3 en duiker Vondellaan; 

XII. de nacalculatie meerjaren investeringen openbare ruimte 2019 vast te stellen; 

XIII. de totale projectkosten te bepalen op 6,814 miljoen euro en het krediet meerjaren investeringen 

openbare ruimte 2019 vast te stellen op 6,814 miljoen euro; 

XIV. de kredieten sanering riolering 2014-2018, sanering riolering 2019, sanering riolering Aanpak 

Ring Zuid en meerjaren investeringen openbare ruimte 2019 financieel af te sluiten en te 

beëindigen; 

XV. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
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Samenvatting 

     

      

Met de nacalculaties worden de projecten administratief afgerond en worden de betreffende jaarschijven financieel 

afgesloten. In het onderhavige voorstel wordt verantwoording afgelegd over de projecten sanering riolering 2014-2018, 

sanering riolering 2019, sanering riolering Aanpak ring Zuid en meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019.  

In 2021 bleek dat we de afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in het riool als bezit hebben toegevoegd 

op onze balans. In de aangevraagde kredieten riolering 2014- 2021 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De 

verlaging van de kredieten voor de Btw vergt een raadsbesluit. In de jaarrekening 2021 zijn de kredieten sanering 

riolering 2014-2021, vooruitlopend op dit besluit, geschoond van Btw. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B&W-besluit d.d.: 31-05-2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De Financiële verordening van gemeente Groningen schrijft voor dat investeringsprojecten met een krediet van boven de 

2,5 miljoen euro nagecalculeerd moeten worden. Een investeringsproject wordt nagecalculeerd als 95% van de te 

verwachten kosten is gerealiseerd, er zekerheid is over de definitieve omvang van de eventueel ingezette subsidies en 

wanneer de verwachting bestaat dat de verdere uitvoering volgens de investeringsopzet zal verlopen.  

 

Binnen het programma Kwaliteit van de leefomgeving voldoen de projecten sanering riolering 2014-2018, sanering 

riolering 2019, sanering riolering Aanpak ring Zuid en meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019 hieraan per 2022. 
 
Kader     

Het kader voor dit besluit is vastgelegd in het artikel 11 lid 2 van de Financiële verordening van gemeente Groningen.  

      
Argumenten en afwegingen     

In de nacalculaties wordt de verantwoording afgelegd over de verloop van de projecten en de verstrekte kredieten. 

Daarnaast voldoen we hiermee aan de bepalingen van de Financiele verordening.  

   

Voorgesteld wordt om de nog niet uitgevoerde 3 projecten van saneringen riolering 2014-2019 te weten Noorderstation 

straat, Korrewegwijk Fase 3 en duiker Vondellaan onder te brengen in krediet sanering riolering 2022. Het krediet 

sanering riolering 2022 moet daarom worden verhoogd met 2,734 miljoen euro.  

 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De omgeving werd betrokken bij de planvorming van de projecten saneringen riolering en investeringen openbare 

ruimte.   
 
Financiële consequenties     

Per saldo hebben de nacalculaties sanering riolering niet echt geleid tot hogere of lagere rioolheffingen dan begroot 

(22 duizend euro hogere kapitaallasten).  

De nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte geeft aan dat de geplande en werkelijke uitgaven gelijk zijn en 

heeft daardoor financieel geen resultaat.  

 

Btw-investeringen in kredieten sanering riolering 2014-2021 

In 2021 bleek dat we de afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in het riool als bezit hebben toegevoegd 

op onze balans. In de aangevraagde kredieten riolering 2014- 2021 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De verlaging 

van de kredieten voor de Btw vergt een raadsbesluit. In de jaarrekening 2021 zijn de kredieten sanering riolering 2014-

2021, vooruitlopend op dit besluit, geschoond van Btw. 

 

In het onderstaande overzicht zijn de afzonderlijke kredieten opgenomen in- en exclusief Btw. 

 

 
 

 

 

 

(x 1.000)

Jaar krediet exc. Btw Btw Krediet incl. Btw

2014-2018 41.289 5.511 46.800

2019 4.797 719 5.516

2020 7.600 1.100 8.700

2021 16.558 2.037 18.595
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Sanering riolering 2014-2018 – negatief resultaat 2 duizend euro structureel 

Alle projecten die zijn opgenomen in het totale krediet voor Sanering riolering 2014-2018, zijn uitgevoerd behoudens de 

nog niet afgeronde projecten Noorderstation straat en Korrewegwijk Fase 3. Deze twee projecten willen we nog wel 

uitvoeren en daarom het verzoek het krediet sanering riolering 2022 te verhogen om uitvoering mogelijk te maken. 

De niet begrote bijdragen van derden (o.a. waterschap) ad 569 duizend euro leiden tot een structureel lagere kapitaallast 

van 15 duizend euro.  

 

In het krediet sanering riolering 2014-2018 is het project riolering aanpak ring Zuid opgenomen voor 1,5 miljoen euro. 

Later bleek dat de gemeente als eigenaar van de riolering het totale krediet aanpak riolering Ring Zuid moest aanvragen. 

Een apart krediet ad 20 miljoen euro is bovenop de 1,5 miljoen euro aangevraagd. De lasten aanpak riolering ring Zuid 

zijn met 642 duizend euro overschreden. In het raadsvoorstel voor het te verstrekken krediet aanpak Ring Zuid is gemeld 

dat de gemeente Groningen wellicht als eigenaar van de riolering een bijdrage moet betalen in de kosten voor het 

verleggen van de riolering (verleggingsregeling). De gemeente Groningen heeft als eigenaar in het krediet 2014-2018 

€642.000 betaald voor het verleggen van het riool. Dat leidt tot extra kapitaallasten ad €17.000.  

Per saldo zijn dus extra kapitaallasten ad €2.000 toegerekend aan de rioolheffing.  

 

Sanering riolering 2019 – neutraal resultaat 

Alle projecten die zijn opgenomen in het totale krediet voor Sanering riolering 2019 zijn uitgevoerd behoudens het 

project duiker Vondellaan. Dit project willen we nog wel uitvoeren en daarom het verzoek het krediet sanering riolering 

2022 te verhogen om uitvoering mogelijk te maken. 

 

Sanering riolering aanpak Ring Zuid- negatief resultaat 20 duizend euro structureel 

Alle projecten die zijn opgenomen in het totale krediet voor Sanering riolering aanpak Ring Zuid zijn uitgevoerd. In het 

raadsvoorstel voor het te verstrekken krediet is gemeld dat de gemeente Groningen wellicht als eigenaar van de riolering 

een bijdrage moet betalen in de kosten voor het verleggen van de riolering (verleggingsregeling). De gemeente 

Groningen heeft als eigenaar €727.000 betaald voor het verleggen van het riool. Per saldo zijn dus extra kapitaallasten 

ad €20.000 toegerekend aan de rioolheffing. Samen met de verleggingskosten ad €642.000 verantwoord in krediet 

sanering 2014-2018 zijn de totale verleggingskosten aanpak Ring Zuid €1,369.000. Door de verantwoording van een 

deel van de verleggingskosten in krediet sanering riolering 2014-2018 blijft daar onvoldoende ruimte over in het over te 

boeken restantkrediet voor de uitvoering van de projecten Noorderstationstraat en Korrewegwijk Fase 3. We stellen dus 

voor om €642.000 van restantkrediet sanering riolering aanpak Ring Zuid over te boeken naar sanering riolering 2022 

om de volledige uitvoering mogelijk te maken. 

 

Meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019 – neutraal resultaat 

In 2019 zijn meer projecten uitgevoerd dan gepland op het gebied van kunstwerken en speelvoorzieningen. Deze 

projecten zijn uitgevoerd in plaats van de geplande projecten OV kabels, wegen en lichtmasten. Per saldo zijn er niet 

meer uitgaven gedaan dan begroot. In de jaren 2020-2022 zullen de verschillen de andere kant optreden, dan worden 

bijvoorbeeld uitgestelde uitgaven OV kabels gedaan op het deelkrediet kunstwerken.  

 
Dit leidt tot de volgende begrotingswijzigingen: 

 

Begrotingswijziging Investeringen correctie BTW 2014 2021

BTW correctie  Sanering Riolering 2014 - 2021

Betrokken directie(s) Stadsbeheer

Naam voorstel BTW correctie  Sanering Riolering 2014 - 2021

Besluitvorming (orgaan + datum) College

Incidenteel / Structureel I

Looptijd 2014 - 2021

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

02.1 Kwalitiet van de Leefomgeving 02. Leefomgeving en Veilgheid Stadsbeheer I -9.367 -9.367

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING -9.367 0 -9.367

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In verband met het niet mogen activeren van de BTW op investeringen het krediet sanering riolering 2014- 2018 te verlagen met 5,511 miljoen , het krediet 

2019 te verlagen met 719 duizend euro, het krediet 2020 te verlagen met 1,1 miljoen euro en het krediet 2021 te verlagen met 2,037 miljoen euro.
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Begrotingswijziging Investeringen resultaat Sanering Riolering 2014-2018 en 2019

Sanering Riolering resultaat 2014 - 2018 en resultaat 2019

Betrokken directie(s) Stadsbeheer

Naam voorstel Sanering Riolering resultaat 2014 - 2018 en resultaat 2019

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Looptijd 2014 - 2021

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

02.1 Kwalitiet van de Leefomgeving 02. Leefomgeving en Veilgheid Stadsbeheer I -2.092 -2.092

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING -2.092 0 -2.092

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

 Het krediet sanering riolering 2014- 2018 te verlagen met het resultaat op de lasten van 1,845 miljoen en het krediet 2019 te verlagen met het resultaat op 

de lasten van 247 duizend euro. 

Begrotingswijziging Krediet Sanering Riolering aanpak Ring Zuid

Krediet Sanering Riolering aanpak Ring Zuid

Betrokken directie(s) Stadsbeheer

Naam voorstel Krediet Sanering Riolering aanpak Ring Zuid

Besluitvorming (orgaan + datum) College

Incidenteel / Structureel I

Looptijd 2016 - 2021

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

02.1 Kwalitiet van de Leefomgeving 02. Leefomgeving en Veilgheid Stadsbeheer I -4.366 -4.366

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING -4.366 0 -4.366

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

 Het krediet sanering riolering  te verlagen met het resultaat op de lasten van 4,366 miljoen.

Begrotingswijziging Investeringen Bestemming resultaat Sanering Riolering 2014-2018 en 2019 en AZR

Sanering Riolering Bestemming resultaat 2014 - 2018 en resultaat 2019 en AZR

Betrokken directie(s) Stadsbeheer

Naam voorstel Sanering Riolering Bestemming resultaat 2014 - 2018 en resultaat 2019 en AZR

Besluitvorming (orgaan + datum) College

Incidenteel / Structureel I

Looptijd 2014 - 2021

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

02.1 Kwalitiet van de Leefomgeving 02. Leefomgeving en Veilgheid Stadsbeheer I 2.743 2.743

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 2.743 0 2.743

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Het krediet sanering riolering 2022 te verhogen met het resultaat op de lasten van 1,845 miljoen op het krediet 2014 - 2018 en het resultaat op de lasten van 

het krediet van 2019 van 247 duizend euro en 642 duizend euro van krediet verlaging sanering riolering aanpak Ring Zuid, voor de projecten 

Noorderstationstraat, Korrewegwijk Fase 3 en Duiker Vondellaan
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Overige consequenties     

 Nvt.  
 
Vervolg     

Dit raadsvoorstel moet worden vastgesteld voordat het raadsvoorstel rekening 2021 wordt vastgesteld.  
 

De kredieten sanering riolering 2014-2018, 2019 en aanpak Ring Zuid worden verlaagd en krediet sanering riolering 

2022 wordt verhoogd om de nog niet uitgevoerde projecten toch uit te voeren. De projecten sanering riolering 2014-

2018, sanering riolering 2019, sanering riolering Aanpak ring Zuid en meerjareninvesteringen openbare ruimte 2019 

zullen financieel worden afgesloten. 

 
 
Lange Termijn Agenda     

Dit raadsvoorstel moet door de raad worden vastgesteld voordat het raadsvoorstel rekening 2021 wordt vastgesteld. 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


