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Uitbreiding P+R Haren, 1 fase
Concept raadsbesluit

De raad besluit:
I.
kermis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Groningen - gemeente Haren,
betreffende "Uitbreiding P+R Haren";
II. voor de aankoop van het perceel, gemeente Haren, Sectie M, nummer 3050, van de gemeente
Haren, de voorbereiding en realisatie van de le fase van de uitbreiding P+R Haren een krediet
beschikbaar te stellen van € 4.449.000,--;
III. de kredieten te dekken vanuit:
€ 250.000,a. Quick-win bijdrage "Transferium Haren - aansluiting HWN/OWN"
€ 250.000,-b. Regiofonds (project al opgenomen in MIP)
€ 500.000,c. RSP Transferia (gemeente Haren)
€ 2.000.000,d. RSP Transferia (gemeente Groningen)
€ 1.449.000e. BDU (gemeente Groningen)
€ 4.449.000,Totale dekking
IV. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen.

Publlekssamenvatting

De P+R Haren is in gebruik sinds januari 2008 en is een groot succes. Op werkdagen is de bezetting
regelmatig meer dan 100%. Door provincie Groningen en gemeenten Groningen en Haren is daarom
bestuurlijk afgesproken deze P+R locatie uit te breiden en als een gezamenlijk project op te pakken.
In aanvulling op de rol van de P+R locatie in het huidige mobiliteitspatroon, is ook met het oog op
de Aanpak Ring Zuid, uitbreiding nodig.
Onderzoek laat zien dat een uitbreiding met 1000 plaatsen wenselijk wordt geacht. Dit voorstel
omvat de le fase van de uitbreiding met 500 parkeerplaatsen.
Door de gemeente Haren en gemeente Groningen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld,
waarin onderlinge afspraken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan omschreven. Ook is
voor de uitwerking en realisatie van de le fase van de uitbreiding een krediet benodigd.
Voorgesteld besluit

De raad besluit:
I.
kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Groningen - gemeente Haren,
betreffende "Uitbreiding P+R Haren";
II. voor de aankoop van het perceel, gemeente Haren, Sectie M, nummer 3050, van de gemeente
Haren, de voorbereiding en realisatie van de le fase van de uitbreiding P+R Haren een
krediet beschikbaar te stellen van € 4.449.000,-;
III. de kredieten te dekken vanuit:
a. Quick-win bijdrage "Transferium Haren - aansluiting HWN/OWN"
€ 250.000,b. Regiofonds (project al opgenomen in MIP)
€ 250.000,c. RSP Transferia (gemeente Haren)
€ 500.000,—
d. RSP Transferia (gemeente Groningen)
€ 2.000.000,—
e. BDU (gemeente Groningen)
€1.449.000.Totale dekking
€ 4.449.000,IV. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen.
Inleiding

De P+R Haren is een groot succes. Daarom is het nu noodzakelijk een permanente uitbreiding van
de parkeercapaciteit te realiseren. Dit voorstel omvat de le fase van de uitbreiding met 500
parkeerplaatsen.
Door de gemeente Haren en gemeente Groningen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld,
waarin onderlinge afspraken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan omschreven. Ook is
voor de uitwerking en realisatie van de le fase van de uitbreiding een krediet benodigd.
Om aan de - uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende - verplichtingen te kunnen voldoen
zal een uitvoeringskrediet beschikbaar moeten worden gesteld.
Samenwerkingsovereenkomst Groningen - Haren & grondtransactie.
De samenwerkingsovereenkomst beschrijft de onderlinge rolverdeling, verantwoordelijk- en bevoegdheden van partijen. Daamaast is overeenstemming bereikt over financiele dekkingsbrormen
die de realisatie mogelijk moeten maken.
Expliciet is het artikel over de aankoop door Groningen van het perceel van de gemeente Haren
waarop de P+R-voorziening is gesitueerd. De gemeente Groningen zal aan de gemeente Haren een
bedrag van € 1.250.000,— (valutadatum 1 april 2012) beschikbaar stellen voor de aankoop van het
perceel. Het bedrag is mede gebaseerd op de huidige bestemming en het omzetten van Nesciopark

(kantoren) naar P+R-bestemming. De gemeente Haren leidt hierdoor een inkomstenderving. Mochten onverhoopt de
subsidies zoals beoogd (zie kopje financiele consequenties) niet alle op voorgestelde wijze gerealiseerd worden, zelfs na een inspaimingsverplichting van de betrokken partijen, dan dient er een bestuurlijk een heroverweging plaats te vinden. Het bedrag van € 1.250.000,- (en bijbehorende rente)
zal dan vanuit de gemeente Haren terugvloeien richting de gemeente Groningen.
Beoogd resultaat

Het voorstel heeft tot doel de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en benodigde financiele
middelen beschikbaar te krijgen. Hierdoor kan de planvoorbereiding worden opgestart om te komen
tot de 1^ fase van de uitbreiding P+R Haren.
Kader

In het P+R beleid van de gemeente Groningen is ook de ambitie beschreven op termijn een uitbreiding van de P+R Haren met 1000 parkeerplaatsen te realiseren. Dit voorstel omvat de le fase van de
uitbreiding (500 parkeerplaatsen), zoals verwoord in de inmiddels vastgestelde startaanvraag/projectofferte.
Argumenten/afwegingen

De bereikbaarheid van de stad Groningen staat onder druk. We zetten daarom in op de aanleg en
uitbreiding van P+R-terreinen aan de rand van de stad nabij invalswegen. P+R Haren ligt ideaal in
de grootste pendelstroom naar de stad. Sinds de opening van dit P+R-terrein zijn vrijwel dagelijks
meer dan alle parkeerplaatsen bezet. Ons is er alles aan gelegen om te voorkomen dat automobilisten
vanwege capaciteitsgebrek op dit P+R-terrein doorrijden naar de stad en daarmee druk leggen op de
ringweg en de stedelijke wegen.
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, het beschikbaar stellen van de
benodigde financiele middelen en de grondtransactie plaats te laten vinden is de weg vrij om de stad
bereikbaar te houden. Door de fasering van het project worden kosten gespreid en kan op maat en
tijdig in behoeften van automobilisten worden voorzien.
Ook kan de tijdelijke maatregel (parkeervoorziening op voormalig Rijkswaterstaatlocatie) in
werking worden gezet.
Maatschappelijk draagvlak/partlcipatle

Tussen de gemeente Haren en de gemeente Groningen is overeenstemming bereikt. Dit is vastgelegd
in bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst. Naast overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst is ook ambtelijk dit raadsvoorstel met de gemeente Haren afgestemd. Afgelopen
voorjaar is de gemeenteraad van Haren gei'nformeerd over de uitbreiding van de P+R Haren. Met de
provincie Groningen, het OV-bureau en Rijkswater staat zal gedurende planvorming blijvende
afstemming plaatsvinden.
De gemeente Haren is verantwoordelijk voor de afstemming met bewoners en overige stakeholders.
Dit gebeurt ook in het kader van de bestemmingsplanwijzigingsprocedure.
Financiele consequenties

Tussen de provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Haren zijn afspraken gemaakt over
financiele aspecten en uitgangspunten.

Deze zijn hieronder verwoord:
Projectkosten Fase 1
Voorbereidingskosten (gemaakte kosten Haren)
Plan- en realisatiekosten, incl. onvoorzien
Grondprijs Nesciopark
Faseringskosten (parkeervoorziening RWS-terrein)
Totaal

Bedrag (excl. BTW)
€ 110.000,—
€ 2.729.000,—
€ 1.250.000,€ 360.000,—
€ 4.449.000,-

Uit vorenstaande blijkt de voorbereidings- en uitvoeringskosten. Uit het totale projectbudget wordt
voor een bedrag van € 1.250.000,- bijgedragen aan de grondprijs ten gevolge van het gedeehelijk
niet doorgaan van de kantorenontwikkeling Nesciopark.
Vanwege de uitbreiding van de P+R Haren zullen rotondes bij de A28 moeten worden aangepast.
Deze kosten vallen buiten het project en komen voor rekening van de gemeente Haren (deels te
dekken uit BDU). Afstemming tussen de uitbreiding P+R en aanpassing van de rotondes is van
belang. Ten tijde van de bouwwerkzaamheden zal in een tijdelijke parkeervoorziening moeten
worden voorzien (voormalige RWS-locatie langs A28). De gemeente Haren is hiervoor
verantwoordelijk, alsmede het beheer, eigendom en inrichting van de voorziening. Hiervoor is een
bedrag opgenomen van € 360.000,—. De totale geprognosticeerde kosten voor de eerste fase van de
uitbreiding bedragen € 4.449.000,-.
Dekkingsbronnen
De dekkingsbronnen van de kosten zijn hieronder weergegeven:
Dekkingsbronnen
Bedrag (excl. BTW)
Quick-win bijdrage "Transferium Haren - aansluiting HWN/OWN"
€ 250.000,Regiofonds (project al opgenomen in MIP)
€ 250.000,—
RSP Transferia (gemeente Haren)
€ 500.000,RSP Transferia (gemeente Groningen)
€ 2.000.000,—
BDU (gemeente Groningen)
€1.449.000.Totaal
€ 4.449.000,In het overzicht staan diverse middelen als dekkingsbron opgenomen. Deze middelen zijn nog niet
allemaal aangevraagd. Dit zal op zo kort mogelijke termijn dienen te gebeuren om zekerheid te
krijgen voor de definitieve dekking. Onderstaand een overzicht van de status van de aanvragen:
-

Quick-win
Regiofonds
RSP (deel Haren)
RSP (deel Groningen)
BDU (Groningen)

: aangevraagd
: aangevraagd (Groningen) en beschikt (Haren)
: nog aanvragen
: nog aanvragen
: nog aanvragen

Subsidierisico.
Er bestaan ten aanzien van de verschillende subsidies expliciet nog enkele risico's. Hieronder zijn
de verschillende risico's per subsidie uiteengezet.
Gevolgen vanuit regeerakkoord
• In het onlangs gesloten regeerakkoord is het voorstel opgenomen dat het BTWcompensatiefonds zal komen te vervallen. De exacte uitwerking van dit voorstel is nog onduidelijk. Mocht de BTW-compensatie komen te vervallen dan zal door middel van een bestuurlijk

overleg afspraken worden gemaakt over het vervolgproces en oplossingen. Dit dient in ieder
geval voor start uitvoering (gutming van de werkzaamheden) plaatsvinden.
Quick Win
• Aangevraagd. Bij een Quick-win subsidie bestaat de kans dat het tijdsbestek waarin de
kosten moeten worden gemaakt niet wordt gehaald. De deadline quick-win middelen is
31 december 2013. Gezien eerdere aanvragen is verder uitstel van de deadline niet mogelijk.
Volgens de huidige planning is het project dan nog niet compleet opgeleverd. Birmen het
project wordt gezocht naar een passende besteding, bijvoorbeeld aan de realisatie van de
Vol/Vrij-signalering, die vroegtijdig en zelfstandig gerealiseerd zou kunnen worden.
RSP
Nog niet aangevraagd. Er bestaat op dit moment wel bestuurlijk commitment over de uitbreiding van P+R Haren.
BDU
Een deel van de dekking van het projectbudget bestaat uit BDU. Recent voorstel van de provincie
Groningen is om de hoogte van de BDU in 2013 nog op het niveau van voorgaande jaren te houden
(€ 3 miljoen per jaar). Na 2013 blijft de hoogte van de BDU echter onder druk staan.
Over de hoogte en besteding van BDU moeten regionaal nog nadere afspraken worden gemaakt. Via
herbestemmen BDU van lopende projecten of het faseren of uitstellen van toekomstige projecten
kan dit worden opgelost. Een eventuele herbestemming van de BDU zal plaats moeten vinden in het
meeijarenprogramma Verkeer & Vervoer.
Realisatie subsidies.
Mochten onverhoopt de subsidies zoals beoogd niet alle op voorgestelde wijze gerealiseerd worden,
zelfs na een insparmingsverplichting van de betrokken partijen, dan dient er bestuurlijk een heroverweging plaats te vinden. De vergoeding voor de inkomstenderving van € 1.250.000,— (en bij
behorende rente) zal dan vanuit de gemeente Haren terugvloeien richting de gemeente Groningen.
Begrotingswijziging voor investeringskrediet
Uitbreiding P +,RWa£en, 1 e f a s e
Betrokken dienst(en)
RO/EZ
Soort wijziging
Investeringskrediet
2013Tijdsplanning krediet
2014
Financiele begrotingswijziging
7.4 Parkeren
Totalen begrotingswijziging

Uitgaven Inkomsten Saldo
4.449
0
4.449
0
4.449
0
4.449

Realisering en evaluatle

Naar verwachting zal er grofweg driekwart jaar nodig zijn voor de verdere planvoorbereiding, aanpassing bestemmingsplan, etc. Daama is 1 jaar gepiand voor realisatie, aanpassingen infrastmctuur
etc. In de tweede helft van 2014 is de permanente uitbreiding dan te gebraiken.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
J . (Petec) Rehwi

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
1. de Gemeente Groningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E.J.
Schleven (directeur Ontwikkeling en Uitvoering), daartoe gemachtigd door de
burgemeester bij besluit van 27-11-2012
en
2. de Gemeente Haren, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Bats, in
de hoedanigheid van burgemeester van de gemeente Haren,

1. en 2. gezamenlijk hierna te noemen Partijen

overwegende:
a.
b.

d.
e.

dat Partijen, alsmede de Provincie Groningen, de P+R-voorziening in Haren wensen uit
te breiden met een extra capaciteit van 500 parkeerplaatsen en tevens de intentie
hebben om de voorziening in de toekomst uit te breiden met nog eens 500 plaatsen;
dat de Gemeente Haren eigenaar is van de bestaande P+R-voorziening en van het
terrein waarop Partijen de uitbreiding wensen te realiseren;
dat tussen Partijen op hoofdiijnen overeenstemming is bereikt omtrent de ontwikkeling,
realisering en financiering van de uitbreiding;
dat deze ontwikkeling niet voldoet aan het gestelde in het vigerende bestemmingsplan;
dat partijen ter uitvoering van het bovenstaande de afspraken tot en de wijze van
samenwerking en realisering en voorts hun verdere rechtsverhouding schriftelijk wensen
te regelen;

komen het volgende overeen:
artikel 1 | Definities
1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
Bestemmingsplan: het bestemmingsplan betreffende het gebied Nesciopark waarin de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling door middel van bestemmingen is of wordt vastgelegd.
KooDovereenkomst: de overeenkomst van koop tussen de Gemeente Haren en de Gemeente Groningen van de onroerende zaak, zoals opgenomen in artikel 9.
Onroerende Zaak: de percelen grond met een oppervlakte van circa 2,5 ha deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend Gemeente Haren, Sectie M, nummer 3050, een
en ander zoals nader schetsmatig met de grijze tint is aangegeven op de aan Partijen
bekende tekening welke is bijgevoegd als bijlage 1, welke middels de Koopovereenkomst zal worden verkocht aan de Gemeente Groningen ten behoeve van het Project.
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Planaebied: het gebied waarop door de Gemeente Groningen het Project wordt
ontwikkeld en gerealiseerd, waarvan de afbakening schetsmatig met een bolletjeslijn is
aangegeven op de als bijlage 2 bij deze overeenkomst behorende tekening.
Project: de realisatie van de eerste fase van de uitbreiding van de P+R-voorziening op
het zuidelijk deel van het Nesciopark, bestaande uit onder meer de aanleg van 500
parkeerplaatsen, de eventuele verplaatsing van de bushalte ter plekke van het huidige
transferium, de aansluiting op de bestaande infrastructuur, de aanpassing van de
ontsluiting van het Nesciopark, de eventuele aanpassing van de wachtruimte, de
uitbreiding van de stallingscapaciteit voor fietsers en de verbetering van de
bewegwijzering.
Proiectoverlea: een overleg ingesteld ten behoeve van de coordlnatie en de
werkzaamheden als in deze overeenkomst aangegeven en de voortgangsbewaking
daarvan, waarin zitting hebben een aantal nader door Partijen aan te wijzen
vertegenwoordigers van zowel Gemeente Haren als Gemeente Groningen.
Veraunnina: alle vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen of vrijstellingen van
publiekrechtelijke aard, nodig voor de realisatie van het Project.
2. Naast bovenvermelde definities kunnen begrippen elders in deze overeenkomst
gedefinieerd worden. De definities kunnen zonder veriies van hun betekenis in enkelvoud
of in meervoud worden gebruikt.
3. Kopjes en nummering van de artikelen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om
verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken: zij kunnen de interpretatie van de
betreffende artikelen niet bemvloeden.
artikel 2 | Doel
Doel van deze overeenkomst is:
• om de voorwaarden vast te leggen waaronder de samenwerking tussen Partijen in het
Project plaats zal vinden;
• om de voorwaarden vast te leggen waaronder de Gemeente Groningen het ontwerp
voor de te realiseren werken zal opstellen;
• om de voorwaarden vast te leggen waaronder de Gemeente Haren overgaat tot het opstellen van een Bestemmingsplan, dat door de gemeenteraad van de Gemeente Haren
kan worden vastgesteld, betreffende het Project;
• de reeds gemaakte afspraken vast te leggen over de voonwaarden waaronder Partijen
overgaan tot het ontwikkelen en realiseren van het Project;
• vast te leggen dat er in de nabije toekomst nog meer gedetailleerde afspraken ten behoeve van het Project gemaakt dienen te worden, welke afspraken als allonge aan deze
overeenkomst gehecht zullen worden.
artikel 3 | Ontwikkeling en realisering
1. De Gemeente Groningen zal het Project voor eigen rekening en risico realiseren, met als
uitgangspunt het ontwerp van Oranjewoud (bijlage 3), het Bestemmingsplan, het
bepaalde in deze overeenkomst met bijlagen, en de geldende wet- en regelgeving. Het
ontwerp van Oranjewoud zal door en voor rekening van de Gemeente Groningen en in
overleg met de Gemeente Haren worden uitgewerkt tot een besteksgereed ontwerp. Als
basis voor de financiele opzet van het Project geldt de projectofferte van mei 2012
(bijlage 4).
2. De aanpassing van de ontsluiting (rotondes) zal buiten het Project plaats vinden.
3. De te realiseren P+R-voorziening zal na opievering deel uit gaan maken van het
parkeerinformatiesysteem van de Gemeente Groningen. Het hier op aansluiten is deel
van het Project, maar heeft een andere financiering.
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artikel 4 | Bestemmingsplan
Omdat de door Partijen beoogde ontwikkeling niet overeenkomt met hetgeen conform het
vigerende bestemmingsplan toegestaan is binnen het Plangebied dient het bestemmingsplan
te worden gewijzigd. De Gemeente Haren verplicht zich voor eigen rekening en risico een
ontwerp van een Bestemmingsplan op te stellen, zodanig, dat dit kan dienen als basis voor
het door de gemeenteraad vast te stellen Bestemmingsplan. Waar nodig zal de Gemeente
Groningen input leveren voor het opstellen van het Bestemmingsplan.
artikel 5 | Publiekrechtelijke medewerking Gemeente Haren
1. De Gemeente Haren zal het ontwerp-bestemmingsplan in procedure brengen en bevorderen dat dit, inclusief eventuele door inspraak tussentijds noodzakelijk geworden wijzigingen, op voortvarende wijze de daartoe geeigende procedure doorloopt en op de
kortst mogelijke termijn vigerend wordt.
2. De Gemeente Haren zal voorts, met inachtneming van wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, zoveel mogelijk bevorderen dat (na ontvangst
van de desbetreffende ontvankelijke aanvragen) alle Vergunningen, welke vereist zijn
ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het Project, verieend en onherroepelijk zullen worden. Voor zover de Gemeente Haren bepaalde besluiten zelf dient te nemen, zal zij de desbetreffende aanvragen en procedures met voortvarendheid behandelen teneinde de ontwikkelaar in staat te stellen de plannen te verwezenlijken. Voor zover
andere overheden de betreffende besluiten dienen te nemen, zal de Gemeente Haren
de totstandkoming daarvan zoveel mogelijk bevorderen en bespoedigen. De Gemeente
Haren zal, voor zover dit binnen haar macht ligt, zich inspannen om schorsing en/of vernietiging van enige Vergunning zo veel mogelijk te voorkomen.
artikel 6 | Planschade
Er is in het kader van het bestemmingsplan Nesciopark reeds planschade uitgekeerd en er
wordt daarom niet verwacht dat er nog meer planschadeverzoeken zullen komen. Mochten
die toch worden ingediend, dan is de planschade en de afwikkeling ervan voor rekening van
de Gemeente Haren.
artikel 7 | Vergunningen
De Gemeente Groningen zal zorg dragen voor het aanvragen van alle Vergunningen die nodig zijn voor de realisering van het Transferium. De Gemeente Haren zal zorg dragen voor
het aanvragen van alle Vergunningen die nodig zijn voor de totstandkoming van de tijdelijke
parkeervoorziening als bedoeld in artikel 10.
artikel 8 | Planning
Partijen streven ernaar het Project te realiseren conform onderstaande planning:
Raadsbesluit en beschikbaar stellen krediet
Indienen Omgevingsvergunning
Start voorbereidingsfase t/m aanbesteding
Definitief go/no go moment
Uitvoeringsfase
Opievering

januari 2013
2^ kwartaal 2013
1^ en 2^ kwartaal 2013
voor gunning uitvoerende partij
3^ kwartaal 2013 - 3^ kwartaal 2014
3^ kwartaal 2014

Aangezien het hier een indicatieve planning betreft, kan geen van beide Partijen daar rechten aan ontlenen.
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artikel 9 | Koopovereenkomst
1. De Gemeente Haren verkoopt aan de Gemeente Groningen die in koop aanneemt de
Onroerende Zaak.
2. De koopprijs bedraagt € 1.250.000, exclusief eventuele verschuldigde belastingen.
3. Met ingang van 1 april 2012 tot de datum van volledige voldoening van de koopsom is
een rente van 5,3 % verschuldigd over dit bedrag.
4. De onroerende zaak wordt geleverd als bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting.
5. De Gemeente Haren garandeert dat de zaak geschikt zal zijn voor het beoogde gebruik.
6. Na opievering van het Project zal de gemeente Groningen het perceel Gemeente Haren,
Sectie M, nummer 3050, aan de gemeente Haren om niet terug leveren.
artikel 10 | Tijdelijke locatie
1. Voor de duur van de uitvoering van het Project zal de Gemeente Haren uit de projectkosten voorzien in een tijdelijke parkeervoorziening op een nabijgelegen locatie huren van
Rijkswaterstaat. De Gemeente Haren heeft een inspanningsverplichting deze locatie te
verwerven van het Rijk en is tevens verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud
van deze tijdelijke locatie. Als de locatie niet verworven kan worden, zal de tijdelijke voorziening niet worden aangelegd.
2. De Gemeente Groningen zal ter dekking van de aanlegkosten van de tijdelijke locatie
aan de Gemeente Haren een exploitatiesubsidie verschaffen van maximaal € 300.000 en
nadat de Gemeente Haren de andere subsidiebedragen heeft ingezet waarover ze kan
beschikken. De exploitatiesubsidie wordt toegekend onder voorbehoud van beschikbaarstelling van de benodigde middelen door de Raad van de Gemeente Groningen.
3. De exploitatiesubsidie maakt onderdeei uit van de subsidies als bedoeld in artikel 12.
artikel 11 | Beheer en onderhoud
1. Alle reguliere beheer en onderhoud van de P+R-voorziening, waaronder gladheidsbestrijding, vegen en prullenbakken legen, zal na opievering worden uitgevoerd in opdracht
van en voor rekening van de Gemeente Groningen. Namens de gemeente Groningen zal
de gemeente Haren het regulier onderhoud uitvoeren tegen marktconforme prijs. Uitwerking van deze afspraken hiervan geschiedt in een separate overeenkomst.
Groot onderhoud wordt uitgevoerd door en voor rekening van de Gemeente Groningen.
artikel 12 | Subsidies
Alle subsidies ten behoeve van het Project, ook die welke zijn aangevraagd door de Gemeente Haren, doch met uitzondering van de zogenaamde Brededoelenuitkering voor de
aanleg van de te realiseren rotondes, zullen ten goede komen aan de Gemeente Groningen
ten einde te worden aangewend voor de uitvoering van het Project. De Gemeente Haren zal
al dergelijke subsidies onmiddellijk over maken op een door de Gemeente Groningen aan te
geven bankrekening.
artikel 13 | Onvoorziene omstandigheden
1. Indien zich onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW voordoen, welke
van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst niet van Partijen of niet van een van hen kan worden gevergd, zijn Partijen gehouden gedurende twee maanden nadat een partij schriftelijk aan de andere partij heeft medegedeeld van oordeel te zijn dat een zodanige onvoorziene omstandigheid aanwezig is zich in te spannen om in redelijk overleg te bezien in
hoeverre deze overeenkomst kan worden gewijzigd, eventueel door wijziging van de
voorgenomen wijze van realisering van het Plangebied conform het in deze overeen-
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komst gestelde, teneinde de realisatie van het Plangebied zoveel mogelijk te waarborgen. Van de Gemeente Haren zal daarbij geen verdere financiele bijdrage, direct noch
indirect, verlangd kunnen worden en de Gemeente Groningen zal de Gemeente Haren
nimmer tot een zodanige bijdrage aanspreken. De onvoorziene omstandigheden kunnen
uitsluitend omstandigheden zijn die zich voordoen nadat de onderhavige overeenkomst is
ondertekend. Een in de onderhavige overeenkomst omschreven situatie kwalificeert, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, niet als een onvoorziene omstandigheid zoals in dit artikel omschreven.
2. Indien het BTW-compensatiefonds wordt afgeschaft, zullen partijen en de Provincie Groningen met elkaar in overleg treden over de gevolgen van deze afschaffing.
artikel 14 | Looptijd
De overeenkomst komt eerst tot stand na een besluit hiertoe door of namens beide colleges
van burgemeester en wethouders en na ondertekening van onderhavig contract door beide
Partijen. De overeenkomst duurt voort totdat de totale realisering van het Project afgerond is.
artikel 15 | Ontbindende voorwaarden
1. Indien niet uiterlijk op 1 januari 2014 een onherroepelijk bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 4 tot stand is gekomen, heeft ieder der partijen het recht deze overeenkomst te
ontbinden. Partijen zullen in dat geval nadere afspraken maken over de gevolgen van de
ontbinding, waarbij zij zich zullen laten leiden door de redelijkheid en billijkheid.
2. Indien op het moment van voorlopige gunning aan de aannemer de subsidies als bedoeld in artikel 12 niet in hun geheel zijn toegewezen, is ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de Gemeente Groningen verplicht om de
juridische eigendom van de grond die het voorwerp is van artikel 9 terug te leveren aan
de Gemeente Haren en is de Gemeente Haren verplicht om tegelijkertijd de volledige
koopsom terug te storten aan de Gemeente Groningen. Tevens zal de Gemeente Haren
daarbij aan de Gemeente Groningen een rentevergoeding voldoen van 5,3%, te rekenen
vanaf het moment dat zij de juridische eigendom heeft gekregen tot het moment van de
teruglevering aan de Gemeente Groningen.
3. Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst zal de in artikel 10 lid 2 bedoelde exploitatiesubsidie, zijnde een voorschot op de subsidies als bedoeld in artikel 12, als onverschuldigde betaling door de Gemeente Haren volledig worden teruggestort aan de Gemeente Groningen onder voldoening van een rentevergoeding als bedoeld in lid 3 van dit
artikel.
4. Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij.
artikel 16 | Geschillen
1. Partijen verplichten zich in te spannen om alle problemen en verschillen van inzicht die
tijdens de uitvoering van deze overeenkomst tussen hen mochten rijzen, zo kort mogelijk
na het constateren daarvan, voor zover mogelijk, in het Projectoverleg op te lossen. Als
een probleem of verschil van inzicht niet aldus kan worden opgelost, is er sprake van een
geschil.
2. Indien er sprake is van een of meer geschil(len) dan heeft ieder der Partijen in eerste
aanleg het recht het geschil/de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in
het arrondissement Groningen.
artikel 17 | Slotbepaling
1. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn zal de
overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen
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welke niet rechtsgeldig zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen
die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de ter vervangen
regeling.
2. Geen aanpassing, wijziging of toevoeging van/aan de overeenkomst zal bindend zijn
tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en rechtsgeldig ondertekend door de
Gemeente Groningen en de Gemeente Haren.
3. Alle bedragen in de overeenkomst en haar bijlagen zijn exclusief eventuele verschuldigde
belastingen of heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien omzetbelasting
verschuldigd is, worden de desbetreffende bedragen derhalve met de daarover
verschuldigde omzetbelasting verhoogd.

Aldus in tweevoud getekend te Groningen, d.d

1. Gemeente Groningen

mevrouw E.J. Schleven

2012

2. Gemeente Haren

de heer R. Bats

Bijlagen
Aan deze overeenkomst zijn als onlosmakelijk onderdeei verbonden de volgende bijlagen:
1. Tekening van de Onroerende Zaak d.d 20-11-2012 met nummer 1
2. Tekening van het Plangebied d.d 20-11 -2012 met nummer 2
3. Ontwerp van Oranjewoud d.d. September 2011 met kenmerk "Transferium Haren"
4. Projectofferte d.d. mei 2012
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Voorlopige projectnaam
Uitbreiding P+R Haren, T'^ fase

Inleiding
Dit document betreft een geintegreerde startaanvraag/projectofferte. Vanwege de hoeveelheid
heschikhare informatie, al gemaakte bestuurlijke en inhoudelijke afspraken en de wens om tot een
snelle projectstart te komen, is nu gekozen voor een efficiente werkwijze en zijn daarom de
startaanvraag en projectofferte gecombineerd.
De P+R Haren is in gebruik sinds januari 2008 en is een groot succes. De parkeercapaciteit van het
huidige terrein is 385 parkeerplaatsen en deze zijn dagelijks vrijwel allemaal bezet. Op werkdagen is
de bezetting regelmatig meer dan 100%. Door provincie Groningen en gemeenten Groningen en Haren
is daarom bestuurlijk afgesproken deze P+R locatie uit te breiden en als een gezamenlijk project op te
pakken. In aanvulling op de rol van de P+R locatie in het huidige mobiliteitspatroon, is ook met het
oog op de Aanpak Ring Zuid, uitbreiding nodig.
Onderzoek laat zien dat, ten opzichte van de huidige capaciteit van 385 plaatsen, een uitbreiding met
1000 plaatsen wenselijk wordt geacht. In het P+R beleid van de gemeente Groningen is ook de ambitie
beschreven op termijn een uitbreiding van de P+R Haren met 1000 parkeerplaatsen te realiseren. Deze
startaanvraag / projectofferte omvat de T fase van de uitbreiding.
Capaciteitsuitbreiding
Het is nu noodzakelijk een permanente uitbreiding van de parkeercapaciteit te realiseren. Daartoe is er
een plan ontwikkeld dat voorziet in totaal 1000 extra parkeerplaatsen. In de behoeftebepaling spelen
diverse onzekerheden mogelijk een rol. Wat is de invloed van een eventuele P+R voorziening bij De
Punt samenhangend met de Regiotram? Hoe groot is het succes van Mobiliteitsmanagement? En hoe
ontwikkelt de huidige economische recessie zich? Vanwege deze onzekerheden gaan we uit van een
fasegewijze realisatie van capaciteitsuitbreiding. We leggen nu het eerste deel aan, te weten 500
parkeerplaatsen.
Verder wordt onderzocht of bijvoorbeeld een andere, aangrenzende locatie op het Nesciopark tijdens
de ombouw Zuidelijke Ringweg tijdelijk nog als extra capaciteit beschikbaar kan zijn, eerst door dit
mogelijk te maken in een aangepast bestemmingsplan.
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Omschrijving op te starten project
Het project omvat de voorbereiding en realisatie van de uitbreiding van de P+R-voorziening Haren.
Daarbij horen de afstemming met de gemeente Haren en het vastleggen van de onderlinge werk- en
gebruiksafspraken.
Rekening houdend met het stedenbouwkundig Masterplan (2011), dat geldt voor het Nesciopark, is
door ingenieursbureau Oranjewoud een globaal ontwerp opgesteld. Het ontwerp gaat uit van een
parkeervoorziening in 2 lagen van elk 500 parkeerplaatsen. Achtergrond van de oplossing in 2 lagen is
het ruimtebeslag, de beperking van loopafstanden naar de bushalte/voorzieningen/etc en de
mogelijkheden tot ruimtelijke inpassing. De laag op de begane grond ligt dan enigszins verdiept ten
opzicht van de omgeving. Dit ontwerp is de basis voor dit project.
De inkleding in het groen en inpassing in de omgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Er is
verder rekening gehouden met een verplaatsing van de bushalte naar een meer centrale locatie, de
aansluiting op de bestaande infrastructuur, maar ook ontsluiting van het overige deel van het
Nesciopark. De totale P+R voorziening omvat dan straks twee terreinen, het huidige en de uitbreiding,
met gezamenlijke voorzieningen zoals de bushalte/wachtruimte/etc, maar met elk een eigen in- en
uitgang voor autoverkeer.
Zoals eerder gesteld omvat deze startaanvraag / projectofferte de V fase van de uitbreiding, in totaal
500 parkeerplaatsen.
Kwaliteit
Naast eisen aan de kwaliteit van het ontwerp, stellen we ook eisen aan de kwaliteit van de P+R
voorziening. Eisen op het gebied van bereikbaarheid betekenen dat de opnamesnelheid, circulatie etc
van de parkeervoorziening groot genoeg moet zijn, dat de toe- en afleidende infrastructuur moet
worden aangepast (verbetering rotondes), bewegwijzering wordt verbeterd en dat er een vol/vrijsignalering komt. Andere eisen leiden er toe dat de bushalte verplaatst moet worden en dat een grotere
stallingcapaciteit voor fietsen nodig is. Eisen met betrekking tot sociale veiligheid, comfort,
(reis)informatie etc. komen aan bod bij de verdere planuitwerking en worden ontleend aan de
beleidsnota P+R van de gemeente Groningen.

Participatie (stedelijk, buurt/wijk- of straatniveau)
Bij de ontwikkeling van de uitbreiding van de P+R Haren is sprake van een samenwerkingsverband
tussen provincie en twee gemeenten. Over de verantwoordelijkheden, bevoegdheden alsmede rol- en
taakverdeling dienen eenduidige afspraken te worden gemaakt en vastgelegd. Daamaast is er
maatschappelijk grote belangstelling voor de uitbreidingsplannen. Gebruikers dringen regelmatig aan
op uitbreiding van de capaciteit. Omwonenden zijn kritisch op de consequenties voor de
leefomgeving.
Participatie in de publieke samenwerking
Op hoofdiijnen is op bestuurlijk niveau overeenstemming over de volgende afspraken, maar die dienen
meer gedetailleerd te worden vastgelegd. Deze vastlegging in een samenwerkingsovereenkomst wordt
als onderdeei van het project beschouwd. Bij de uitwerking van de afspraken valt te denken aan
planontwikkeling, beheer, exploitatie, etc.
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Gemeente Groningen:
Financier
Overall procesverantwoordelijk (consequenties verder uitwerken)
Verantwoordelijk voor de projectvoorbereiding en uitvoering;
- Verantwoordelijk voor exploitatie (in afstemming met gemeente Haren, OV-bureau en regio)
Gemeente Haren:
Grondeigenaar van de uitbreiding, nu en in de toekomst
Verantwoordelijk voor bestemmingsplanprocedure inclusief overleg lokale stakeholders;
Verantwoordelijk voor beheer & onderhoud
Financier

Prioriteit en gewenste tijdpad
Naar verwachting zal er grofweg 1 jaar nodig zijn voor de verdere planvoorbereiding, aanpassing
bestemmingsplan, etc. Daama is 1 jaar gepiand voor realisatie, aanpassingen infrastructuur etc. Vanaf
medio 2014 is de permanente uitbreiding dan te gebruiken.
De beoogde locatie voor uitbreiding fungeert in de dagelijkse praktijk al als overloop voor het huidige
terrein, dat continu vol staat. Dit gebruik wordt gedoogd. Om het terrein beschikbaar te maken voor
bouwwerkzaamheden te maken, en deze gebruikers een alteraatief te bieden, zijn de mogelijkheden
onderzocht voor een locatie met vervangende capaciteit. Omdat de ingebruikname van een permanente
uitbreiding van de P+R niet is te verwachten voor 2014, kunnen met deze tijdelijke vervangende
locatie ook alvast nieuwe mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement worden gecreeerd.
Diverse locaties zijn onderzocht en enige mogelijkheid is om gebmik te maken van de huidige
Rijkswaterstaat-locatie naast de A28 (voormalig districtskantoor, zie ook bijlage 1). Op deze locatie
kunnen 100 tot 150 extra parkeerplaatsen beschikbaar worden gesteld, als vervangende capaciteit
tijdens de aanleg van de T fase en dit is daarom ook onderdeei van het project. Het uitgangspunt voor
deze vervangende locatie is dan een beperkte basiskwaliteit en voor de noodzakelijke voorzieningen
kan aangesloten worden bij het huidige terrein. Gemeente Haren heeft contact met een ontwikkelaar
over het gebmiksrecht van deze locatie. Uitgaande van een positief onderhandelingsresuhaat kan deze
uitbreiding binnen enkele maanden beschikbaar zijn.

Budget
In diverse bestuurlijke overleggen tussen de provincie Groningen en de gemeenten Groningen en
Haren zijn afspraken gemaakt over financiele aspecten en uitgangspunten. Deze zijn hieronder
verwoord:
Projectkosten Fase 1
Voorbereidingskosten (gemaakte kosten Haren)
Plan- en realisatiekosten
Grondprijs Nesciopark
Aanpassing rotondes A28
Faseringskosten (parkeervoorziening rws-terrein)
Totaal

Bedrag (excl. BTW)
€ 110.000
€ 2.480.000
€ 1.250.000
X

€ 360.000
€ 4.200.000

Uit bovenstaande blijkt de voorbereidings- en uitvoeringskosten. Uit het totale projectbudget wordt
voor een bedrag van € 1.250.000,-- bijgedragen aan de grondprijs ten gevolge van het gedeeltelijk niet
doorgaan van de kantorenontwikkeling Nesciopark.
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Vanwege de uitbreiding van de P+R Haren zullen rotondes bij de A28 moeten worden aangepast.
Deze kosten vallen buiten het project en komen voor rekening van de gemeente Haren (deels te
dekken uit BDU). Afstemming tussen de uitbreiding P+R en aanpassing van de rotondes is van belang.
Ten tijde van de bouwwerkzaamheden zal in een tijdelijke parkeervoorziening moeten worden
voorzien (voormalige RWS-locatie lang A28). De gemeente Haren is hiervoor verantwoordelijk,
alsmede het beheer, eigendom en inrichting van de voorziening. Hiervoor is een bedrag opgenomen
van € 360.000,-. De totale geprognosticeerde kosten voor de eerste fase van de uitbreiding bedragen
€ 4.200.000,--.
Dekkingsbronnen
De dekkingsbronnen van de kosten zijn hieronder weergegeven:
Dekkingsbronnen
Quick-win bijdrage "Transferium Haren - aansluiting HWN/OWN"
Regiofonds (project al opgenomen in MIP)
RSP Transferia (gemeente Haren)
RSP Transferia (gemeente Groningen)
BDU (gemeente Groningen)
Totaal

Bedrag (excl. BTW)
€ 250.000
€ 250.000
€ 500.000
€ 3.000.000
€ 1.450.000
€ 5.450.000

In het overzicht staan diverse middelen als dekkingsbron opgenomen. Deze middelen zijn nog niet
allemaal aangevraagd. Dit zal op zo kort mogelijke termijn dienen te gebeuren om zekerheid te krijgen
voor de definitieve dekking. Onderstaand een overzicht van de status van de aanvragen:
Quick Win
Regiofonds
RSP (deel Haren)
RSP (deel Groningen)
BDU (Groningen)

: nog aanvragen (provincie Groningen)
: aangevraagd en beschikt (Haren)
: nog aanvragen
: nog aanvragen
: nog aanvragen

Urenraming/Plankosten
De voorbereidingskosten bestaan globaal uit de volgende werkzaamheden:
• Opstellen overeenkomst Gemeente Groningen - Gemeente Haren;
• Begeleiden bestemmingsplanprocedure;
• Opstellen ontwerp en uitwerken tot aanbesteding;
Onderstaand een overzicht van betrokken disciplines en geschatte inzet voor planvorming:
Projectleiding
Ass. Projectleiding
Ruimtelijke Plannen
Jur. Zaken / JPV
IGG
Verkeer & Vervoer

150 uur
100 uur
120 uur
64 uur
480 uur
160 uur incl. ontwerp

Totaal geprognosticeerde voorbereidingskosten: € 122.000,--. De plankosten voor de
bestemmingplanprocedure en communicatie worden gedragen door de gemeente Haren.
De kosten voor planvorming en voorbereiding zijn onderdeei van de totale projectkosten en worden
bekostigd uit de al beschikbaar gestelde middelen van het Regiofonds.
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Informatie en communicatie
De gemeente Haren is verantwoordelijk voor de bestemmingsplanprocedure. Tevens bevindt de locatie
zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Haren en blijft ook eigendom van Haren. De
gemeente Haren is daarom verantwoordelijk voor de communicatie rondom het project en doet dit in
nauwe samenwerking met de projectleider van de gemeente Groningen.

Projectrisico's
Er is een 5-tal projectrisico's te benoemen, waarbij per risico een beheersmaatregel is opgenomen;
•

•

•

•

•

Bestuurlijk is door betrokken partijen afgesproken dat gemeente Groningen trekker is van de
planuitwerking en realisatie en daartoe de projectleiding op zich neemt. Bestuurlijke
aansturing vindt daarom ook plaats binnen de gemeente Groningen. Bij de planuitwerking
kunnen discussies ontstaan tussen de samenwerkende partijen, die nieuw bestuurlijk overleg
nodig maken, bijvoorbeeld over het ontwerp, uitkomsten bestemmingsplanprocedure,
financiele dekking, etc.
=> Onderdeei van het project is het vastleggen van de (bestuurlijke) verantwoordelijkheden
van elk van de partijen in een samenwerkingsovereenkomst. Daamaast wordt het resultaat van
de planvoorbereiding ter instemming voorgelegd aan de bestuurlijke begeleidingsgroep,
voordat gestart wordt met realisatie. Zonodig kunnen zowel gemeente Groningen als gemeente
Haren tussentijds initiatief nemen tot extra (bestuurlijk) overleg;
De kostenraming uit de voorfase is nog globaal. Bij de nadere uitwerking van het project,
ontwerp en kostenraming kunnen de werkelijke projectkosten nog wijzigen.
=> Met het beschikbare budget kan een beperkte verhoging van kosten worden opgevangen.
Over een kostenoverschrijding boven het beschikbare budget zijn geen bestuurlijke afspraken
gemaakt. In dat geval is nieuw bestuurlijk overleg tussen de samenwerkende partijen
noodzakelijk;
Een deel van de dekking van het projectbu dget bestaat uit BDU (2013 of 2014). Recent
voorstel van de provincie Groningen is om de hoogte van de BDU in 2013 nog op het niveau
van voorgaande jaren te houden (€ 3 miljoen per jaar). Na 2013 blijft de hoogte van de BDU
echter onder druk staan.
=> Inzet van BDU middelen voor dit project 2013 heeft daarom de voorkeur. Bij financiering
van het meerjarenprogramma Verkeer 2012-2015 is dit het uitgangspunt;
De criteria voor de RSP-bijdrage laten alleen direct aan P+R-gerelateerde investeringen toe.
Onzekere factor in het project is daarbij de omvang van de grondkosten. In RSP-kader gaat het
om de objectief vastgestelde grondwaarde en deze ligt naar verwachting lager dan de
bestuurlijk overeengekomen bijdrage van € 1,25 miljoen.
=> Er is bestuurlijke afspraak over de scope en financiering van de uitbreiding P+R Haren,
tussen provincie Groningen, gemeente Groningen en gemeente Haren. Daamaast is er een
breed gedragen regionale wens deze P+R-locatie zo snel mogelijk uit te breiden. We gaan er
daarom vanuit dat de toetsing aan RSP-criteria niet tot problemen in de dekking leidt;
De deadline quick-win middelen is 31 december 2013. Gezien eerder aanvragen is verdere
uitstel van deadline niet mogelijk. Volgens de huidige planning is het project dan nog niet
compleet opgeleverd.
=> Binnen het project wordt gezocht naar een passende besteding, bijvoorbeeld aan de
realisatie van de VolVrij-signalering, die vroegtijdig en zelfstandig gerealiseerd zou kunnen
worden.
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Voorstel
1. De startaanvraag / projectofferte "Uitbreiding P+R Haren, 1**^ fase" vast te stellen;
2. De projectleiding opdracht te geven voor uitwerking van het plan;
3. De projectleiding opdracht te geven voor uitwerking van de overeenkomst met de gemeente
Haren.
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Kaartmateriaal
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