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Nacalculaties 

Concept raadsbesluit 
De raad besluit ^ ._ ^ 
I. de nacalculatie Fietsbrug Plataanlaan vast te stellen; 
II. de resterende extra beleidsmiddelen, stractureel ad € 11.000,--, en incidenteel ad € 600.000,— te 

laten vrijvallen in het resultaat 2012 en in het meerjarenbeeld; 
III. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor dit project en de eventueel 

nog te verkrijgen inkomsten nog te verrekenen, voor zover met deze activiteiten nog geen reke
ning is gehouden bij de resultaatbepaling. 
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(Publieks-)samenvatting 

Met de nacalculatie wordt het project Fietsbrug Plataanlaan afgesloten. Met de realisatie van deze 
brug ontstaan kortere en snellere fietsverbindingen tussen Zemike en de westelijke Stadswijken. 

Inleiding 

Op grond van het handboek financieel beheer worden nacalculaties opgesteld als projecten voor 
95% gereed zijn. 

Beoogd resultaat 

Het resultaat is de financiele afwikkeiing van het project Fietsbrug Plataanlaan. 

Kader 

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek. 

Argumenten/afwegingen 

In de slotcalculatie wordt verantwoording afgelegd naar de gemeenteraad over het verloop van het 
project 
Maatschappeli jk draagvlak/part lc ipat ie 

De realisatie van het project kwam tot stand door een goede samenwerking tussen gemeente en de 
belanghebbenden. 

Financiele consequenties 

Bij de nacalculatie van het project Fietsbrug Plataanlaan is berekend dat van de incidentele extra 
beleidsmiddelen nog ingeboekt moet worden en dat er ook extra beleidsmiddelen niet gebruikt zijn. 
Incidentele extra beleidsmiddelen zijn omgeruild tegen stmcturele extra beleidsmiddelen. Er blijft 
€ 11.000,-- structured over en er is € 600.000,-- incidenteel, die kunnen vrijvallen in het resultaat 
2012 en in het meerjarenbeeld. 

Realisering en evaluatie 

De uitvoering van de projecten is gereed. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en w^ot ide^ van Groningen, 

dr^^J^Pf(Peter) Rehwinkel 
de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 
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1. Projectbeschrijving 

"Blauwbrugje" is de fietsbrug bij de Plataanlaan over het Reitdiep tussen de Pleiadenbrug 
en de Professor Uilkensbrug. Met de realisatie van het Blauwbrugje ontstaan kortere en 
snellere fietsverbindingen tussen de westelijke stadswijken en Zernike, In 2010 heeft u 
opdracht gegeven om het fietspad en de fietsbrug aan te leggen. 

Voor de aanleg van de fietsbrug aan de noordzijde van de bestaande Plataanbrug is 
grond verworven van de Provincie Groningen en van de Fa. Strukton, deze verwerving 
heeft veel tijd gekost. 

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen 

Raadsbesluit d.d. 23 april 2008, nr. 5i 
Raadsbesluit d.d. 17 november 2010, nr. 6k 
Totale toegestane kosten 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

600.000 
2.200.000 
2.800.000 

1.008.000 
1.792.000 
2.800.000 

Bijdragen van derden (BDU) 
Fietsnota Incidentele Middelen 2007 
Totale dekking 

Op 23 april 2008 heeft u een plankostenkrediet van € 600.000 beschikbaar gesteld. In 
aanvuUing hierop is op 17 november 2010 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld 
van € 2,2 miljoen. Hiermee komt het totale krediet op € 2,8 miljoen. 

3. Tijdsplanning krediet 

De oorspronkelijke planning was de verwerving van de grond van Fa. Strukton medio mei 
2008, vervolgens de aanvraag van de bouwvergunning voor juli 2008, en start uitvoering 
laatste kwartaal 2008; hiermee was de doorlooptijd gepland tot 2010. 

De planning voor het voorlopig en definitief ontwerp is niet gehaald in verband met 
vertraging in artikel 19 WRO procedure. Het contract met Strukton is pas februari 2010 
getekend. De verwerving van bermgronden van de provincie Groningen heeft circa 6 
maanden in beslag genomen. De aanbesteding is gehouden eind 2010, en de definitieve 
gunning is februari 2011 verstrekt. 

Tijdens de aanleg van de brug is vertraging opgetreden door een Tsunami in Japan 
waardoor vitale onderdelen later geleverd zijn dan gepland. Op 20 januari 2012 is 
volgens proces-verbaal van opievering de brug door de aannemer opgeleverd. In februari 
2012 is de brug geopend en het fietspad in gebruik genomen. Naar aanleiding van de 
'onveilige' huidige situatie heeft de Provincie een voorstel gedaan voor het verplaatsen 
van de afsluitboom. Deze aanpassing wordt medio oktober 2012 verricht. 



4. Aanbestedingsprocedure 

Binnen het project heeft een aanbesteding plaatsgevonden en is gegund op basis van 
laagste prijs. 

Bedri]ven 
IV-infra 
Jac. knol GWW BV/Machinefabriek Rusthoven BV 
Oranjewoud 

Aanbestedinqsvorm 
Onderhands 
Openbaar (8 inschnjvingen) 
Enkelvoudig onderhands 

Gunning 
Laagste inschrijver 
Laagste inschrijver 

Overige werken en leveringen zijn enkelvoudig onderhands aanbesteed. 

5. Financiele stand van zaken 

Kosten 
Planontwikkeling + V&T 
Uitvoering 
Verwerving 
Totaal kosten 

Opbrengsten 
Fietsnota Incidentele Middelen 2007 
BDU Subsidie 
Regiofonds 
Totaal opbrengsten 

Begroting 

600.000 
2.200.000 

0^ 
2.800.000 

1.792.000 
1.008.000 

0_ 
2.800.000 

Slotcalculatie 
Gerealiseerd 
t/m 30-09-2012 

Nogte 
realiseren 

Totaal 

1.958.000 10.000 1.968.000 

760.000 1.208.000 1.968.000 

Verschil 

445.000 
1.485.000 

28.000 

3000 
7000 

0 

448.000 
1.492.000 

28.000 

152.000 
708.000 
-28.000 

832.000 

600.000 
0 

160.000 

353.000 
815.000 
40.000 

953.000 
815.000 
200.000 

-839.000 
-193.000 
200.000 

-832.000 

Exploitatieresultaat 1.198.000 -1.198.000 

6. Verschillenanalyse 

6.1 Verklaring verschil kosten 

Voor de Fietsbrug Plataanlaan is destijds uitgegaan van een investering van €2.800.000, 
de ACM-fietsbrug heeft namelijk dit bedrag gekost en is een vergelijkbare situatie 
aangezien deze ook over het Reitdiep gaat. Echter is de ACM-fietsbrug geruime tijd 
buiten gebruik geweest. Voor Blauwbrugje is daarom voor een draaiconstructie gekozen 
i.p.v. een hefconstructie. Met deze vereenvoudigde versie was een besparing mogelijk. 

6.2 Verklaring verschil opbrengsten 

Voor het project zijn uitvoeringskosten lager gebleven dan verwacht, waardoor we niet 
het maximum van €1.008.000 aan BDU subsidie kunnen declareren. De verwachting is 
dat €815.000 gedeclareerd kan worden bij de Provincie Groningen. De definitieve 
afrekening met de Provincie volgt nog. 



Door het Regiofonds is een subsidie ad €200.000 toegekend om het verwachte tekort op 
de BDU subsidie te kunnen opvangen. De niet gebruikte extra beleidsgelden vloeien 
terug naar concern. 

7. Afwikkeiing meer- en minderwerk 

N.v.t. 

8. Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet 

Het krediet wordt onderschreden: het niet gebruikte extra beleidsgeld vioeit terug naar 
het concern, Het gaat hier om 600.000 incidenteel extra beleid en 11.000 structureel 
extra beleidsmiddelen. 

9. Fiscale aspecten (BTW-verrekening) 

N.v.t. 

lO.Administratieve afhandeling 
Er heeft een ruil plaatsgevonden van incidentele naar structurele middelen, ad 71.000S. 
De benodigde (oorspronkelijk incidentele) middelen, ad 953.000, activeren wij in het 
project op basis van 60.015 structurele extra beleidsmiddelen. 
Er blijft dan 10.985 structureel extra beleid over, met daarnaast 600.000 incidenteel 
extra beleid, die uit het project kunnen vrijvallen. 

T.b.v. de afsluiting van het complex dienen dan de volgende administratieve handelingen 
dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd: 

1) Beschrijving nog te verrichten werkzaamheden; 
Afrekenen en declareren BDU-bijdrage bij de provincie. 
Declareren laatste 20% Regiofondsbijdrage ad €40.000 
Daarna: Afrekenen en inboeken restant Extra beleids Middelen. 

2) Administratief afsluiten van het complex. 


