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Onderwerp: Overdracht gedeelte N986 (Borgweg) van provincie Groningen naar

gemeente Groningen

Groningen, 

Aan de raad,

De provincie Groningen heeft de gemeente Groningen verzocht het op het grond-

gebied van de gemeente Groningen liggende gedeelte (689 m) van de provinciale weg

Groningen – Kolham (N986) over te nemen in eigendom en beheer en onderhoud. Het

betreffende gedeelte is op bijgaande tekening met een rode kleur aangegeven. 

Aanleiding voor dit verzoek is de veranderende functie van deze weg. Al in 2004

heeft de provincie het overgrote deel van deze weg aan de gemeente Slochteren

overgedragen. Deze overdracht is gepaard gegaan met verkeerskundige aanpassingen

ten behoeve van de veiligheid binnen de gemeente Slochteren (Kolham en Harkstede).

Hierdoor is de weg minder geschikt geworden voor doorgaand verkeer. Door de

ontwikkeling van Meerstad zal de doorgaande functie van het laatste gedeelte tussen

Harkstede en Ruischerbrug ook verdwijnen. Meerstad zal worden ontsloten via een

nieuwe aansluiting op de A7 bij Engelbert en een nieuwe aansluiting Driebond op de

Oostelijke Ringweg Groningen. Het gedeelte van de N986 tussen Harkstede en

Ruischerbrug zal als wijkontsluitingsweg met overwegend plaatselijk verkeer deel

gaan uitmaken van de interne wegenstructuur van Meerstad.

Overdracht van dit gedeelte Borgweg naar de gemeente Groningen ligt dus voor de

hand. Ambtelijk is hierover overeenstemming bereikt. Wij stellen voor om op

1 januari 2008 de eigendomsoverdracht in te laten gaan.

Bij de overdracht zijn inbegrepen alle voorzieningen die bij de inrichting van de weg

horen, zoals bebording, openbare verlichting, bruggen, bermen, sloten en bomen. De

brug over het Eemskanaal wordt niet overgedragen aan de gemeente en blijft dus in

eigendom en beheer van de provincie. De over te dragen onderdelen worden in een

dusdanige staat overgedragen dat er in de eerste 5 jaar geen groot onderhoud aan

gepleegd hoeft te worden. Daartoe wordt door de provincie nog aanvullend onderhoud

uitgevoerd aan de vaste bruggen over het Damsterdiep en de Borgsloot.



De provincie Groningen is bereid een afkoopsom, groot € 332.223,-- voor het beheer

en onderhoud van deze weg aan de gemeente te betalen. De afkoopsom is bepaald

door de jaarlijkse onderhoudskosten (€ 14.950,--) van dit weggedeelte eeuwigdurend

te kapitaliseren op basis van 4,5% rente. Deze wijze van berekenen is dezelfde als bij

eerdere overdrachten is gehanteerd. De jaarlijkse onderhoudskosten waarvan de

provincie hierbij uitgaat, zijn voor ons acceptabel. 

Wij stellen voor de begroting van de dienst RO/EZ te wijzigen voor de eenmalige

afkoopsom en voor de structurele onderhoudskosten en deze laatste, gezien het

geringe bedrag (€ 14.950,--) ten laste van het meerjarenbeeldgeld te brengen.

 Begrotingswijziging 2008       

        

 Betrokken dienst(en) : RO/EZ  

 Naam voorstel

: Overdracht gedeelte N986 (Borgweg) van provincie naar gemeente
Groningen

 Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) : Raad  

 Incidenteel / Structureel : Incidenteel  

 Soort wijziging : Exploitatie  

 Dotatie Onttrekking  

 Financiele begrotingswijziging Lasten Baten Saldo - Reserve + Reserve Saldo

  

8.13 Wegen (RO/EZ)        14.950 
      332.22
3 

      317.2
73 

       317
.273 

  

 Totalen begrotingswijziging        14.950 
      332.22
3 

    317.27
3           -            -

       317
.273 

        

Gelet op het vorenstaande en onder overlegging van de bijbehorende stukken stellen

wij u derhalve voor te besluiten:

I. in te stemmen met de overdracht per 1 januari 2008 van de provincie Groningen

naar de gemeente Groningen van het eigendom, beheer en onderhoud van het

binnen de gemeente Groningen gelegen deel van de N986 (Borgweg);

II. de gemeentebegroting 2008 voor de incidentele afkoopsom van de provincie ter

grootte van € 332.223,-- en voor het onderhoud van € 14.950,-- te wijzigen;

III. met ingang van 2009 de onderhoudskosten, gelet op het geringe bedrag, ten laste

van het meerjarenbeeldgeld te brengen.

Burgemeester en wethouders

van Groningen,

De burgemeester, De secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.
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