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Dekking voorbereidingskosten Bereikbaarheid Stad 

Concept raadsbeslult 

De raad besluit: 
I. de voorbereidingskosten "Bereikbaarheid Stad" ad €100.000,-- voor te financieren uit de 

bedrijfsvoeringsreserve RO/EZ; 
II. de voorbereidingskosten te betrekken bij de te maken afspraken met de provincie Groningen, 

Rijkswaterstaat en ProRail over de dekking van de totale kosten van "Bereikbaarheid Stad"; 
III. de voorfinanciering op termijn in te lossen uit de definitieve dekkingsbronnen; 
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. 
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Publlekssamenvatt ing 

In de periode 2012-2020 zijn er vele infi-astructuur- als andere bouwprojecten in uitvoering. De 
bereik-baarheid van de stad komt daardoor onder druk te staan. De betrokken overheden werken 
samen met maatschappelijk belanghebbende partijen aan een plan van aanpak om de bereikbaarheid 
in deze periode te garanderen. Hiertoe wordt een projectplan opgesteld, waarin de bereikbaarheids-
doelen en te verwachten problematiek worden beschreven en oplossingen worden voorgesteld in de 
vorm van benodigde organisatorische samenwerking, definitie van bereikbaarheid, afstemming van 
werkzaamheden en een gemeenschappelijke communicatiestrategie. Bij het opstellen van dit 
projectplan is externe expertise en capaciteit nodig. Dit voorstel beschrijft als financiele dekking van 
de voorbereidingskosten een voorfinanciering uit de bedrijfsvoeringsreserve RO/EZ. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. de voorbereidingskosten "Bereikbaarheid Stad" ad €100.000,-- voor te financieren uit de be

drijfsvoeringsreserve RO/EZ; 
II. de voorbereidingskosten te betrekken bij de te maken afspraken met de provincie Groningen, 

Rijkswaterstaat en ProRail over de dekking van de totale kosten van "Bereikbaarheid Stad"; 
III. de voorfinanciering op termijn in te lossen uit de definitieve dekkingsbronnen; 
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Inieiding 

De stad Groningen staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen in de stad. 
In de periode 2012-2020 zijn er vele infrastructuur- als andere bouwprojecten in uitvoering. 
De werkzaamheden voor projecten gaan de bereikbaarheid van "Stad en Ommeland" be'invloeden. 
Maatregelen zijn nodig om te komen tot een aanvaardbaar en beheersbaar niveau van de 
bereikbaarheid in deze periode. 

De urgentie om te komen tot een integrale aanpak van de bereikbaarheid van stad en regio 
gedurende de periode van uitvoering wordt breed gedeeld. Structurele afstemming van projecten 
en beheer is noodzakelijk en inwoners, forenzen en bedrijven moeten helderheid krijgen over wat 
er staat te gebeuren. 

Goede samenwerking tussen wegbeheerders is essentieel en onder de titel "Bereikbaarheid Stad 
Groningen" is in 2011 gestart met een projectoverkoepelende afstemming en focus op 
bereikbaarheid. Eerste stappen daarin zijn de gezamenlijke formulering van doelen ten aanzien van 
bereikbaarheid, het bepalen van de te verwachten problematiek en het ontwikkelen van oplossingen 
in de vorm van benodigde organisatorische samenwerking, definitie van bereikbaarheid, afstemming 
van werkzaamheden en een gemeenschappelijke commimicatiestrategie. Deze eerste stappen worden 
vastgelegd in een gezamenlijk projectplan "Bereikbaarheid Stad", dat in mei van 2012 aan uw raad 
wordt aangeboden. Dit projectplan bevat gezamenlijke afspraken en concrete acties voor uitwerking. 

Beoogd resultaat _ ^ 

Voor het formuleren van de gezamenlijke opgave, inrichten van de samenwerkingsorganisatie en 
uitwerking van de oplossingen is inzet van capaciteit en expertise nodig. Deze wordt grotendeels 
ingebracht vanuit de deelnemende organisaties, maar op onderdelen is externe ondersteiming 
noodzakelijk. Dit voorstel dekt deze externe voorbereidingskosten voor de eerste periode. 



Kader 

In ons collegeprogramma 2010-2014, hebben we aangekondigd samen met de regio een Taskforce 
Bereikbaarheid te creeren. Op 9 november 2011 heeft uw raad een motie aangenomen, waarin is 
gevraagd om voor april 2012 een plan van aanpak voor te leggen. Hieraan geven we invullen met 
het projectplan "Bereikbaarheid Stad". 

Argumenten/afwegingen 

Het projectoverkoepelend werken aan bereikbaarheid heeft invloed op en staat ten dienste van de 
diverse infrastructurele- en bouwprojecten. Daarvoor worden voorbereidingskosten gemaakt. 
Op basis van het projectplan wordt een definitief dekkingsvoorstel opgesteld. Daarom wordt nu 
voorgesteld de voorbereidingskosten eerst voor te financieren uit de bedrij fsvoeringreserve RO/EZ. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie ^ 

De maatschappelijke partijen en instanties zijn van wezenlijk belang bij de uitwerking van de be-
reikbaarheidsdoelen en de communicatie daarover. In het plan van aanpak krijgen zij een prominen-
te rol. Onder andere VNO-NCW en UMCG zijn daarom ook al betrokken bij het opstellen van het 
plan van aanpak. 

Financiele consequenties 

De kosten voor de eerste periode waarin het projectplan wordt opgesteld zijn geraamd op 
€ 100.000,—. Deze worden voorgefinancierd uit de bedrij fsvoeringreserve RO/EZ. 
Dit leidt tot een begrotingswijziging: 

Begrotingswijziging 2012 

Betrokken dienst(en) 

Naam voorstel 

Incidenteel/Structureel 

Soort wijziging 

Financiele begrotingswijziging 

7.3 Verkeer-Auto 

Totalen begrotingswijziging 

RO/EZ 

Bereikbare Stad 

Incidenteel 

Exploitatie 

Lasten 

100 

100 

Baten 

-

Saldo 

100-

100-

Toevoeging 

reserve 

-

Onttrekking 

reserve 

100 

100 

Saldo 

-

Deze kosten voor projectvoorbereiding zijn onderdeel van de te maken afspraken met de samen
werkende partners over dekking van het gehele project Bereikbaarheid Stad. Op basis van het 
projectplan wordt een definitief dekkingsvoorstel opgesteld, met daarin de verdeling over de 
verschillende dekkingsbronnen, waaronder het meerjarenprogramma Verkeer 2012 - 2015. In dit 
meerjarenprogramma hebben we al rekenig gehouden met de reservering van een benodigd 
investeringsbedrag voor Bereikbaarheid Stad van € 1 miljoen. De voorfinanciering wordt daama 
ingelost uit de definitieve dekkingsbronnen. 

Realisering en evaluatie 

Het plan van aanpak "Bereikbaarheid Stad" wordt afgerond in mei 2012. 


