
 

 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, mevrouw Temmink, nodig ik u uit voor de vergadering van de 

raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 19 november 2014 om 20.00 uur in de 

oude Raadzaal op het Stadhuis. 

 

Afspraken en planning 

 

Van de toezeggingen van 8 oktober zijn de eerste en de laatste van wethouder Van Keulen 

inmiddels gehonoreerd met een collegebrief. De overige toezeggingen staan nog open. 

 

De besluitenlijst van de raad van 29 oktober is toegevoegd omdat er toezeggingen zijn 

gedaan op het terrein van uw commissie, te weten bij 7a (netwerkanalyse) en 8d 

(evenementenbeleid). Deze kunnen aan de LTA worden toegevoegd. 

 

Aan de toezeggingen gedaan op 5 november zal waarschijnlijk voldaan zijn na de 

begrotingsraad van 12 november. 

 

Op de LTA en de IM-lijst vindt u zoals gebruikelijk weer een aantal voorstellen (in blauw) 

tot wijziging resp. afvoeren. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat deze na de 

vergadering kunnen worden doorgevoerd.  

 

Conformstukken 

 

Opnieuw is besloten om zoveel mogelijk raadsvoorstellen op de conformlijst te plaatsen. Op 

die manier is er ruimte om de hoofdonderwerpen (ARZ en duurzaamheid) goed te bespreken. 

Uiteraard is er gelegenheid om een enkele vraag of opmerking bij deze stukken te plaatsen. 

Mocht u over één of meer van deze stukken toch uitgebreider willen spreken, wilt u dat 

dan (mét uw punten van bespreking) z.s.m. aan ondergetekende doorgeven? 

 

 

  

 
 

 

Onderwerp  Uitnodiging commissievergadering 19 november a.s. 

 

  

 

 Leden raadscommissie B&V  

   

   

 

Telefoon  (050) 367 77 26 Bijlage(n)   

Ons 

kenmerk   

Datum  7 nov. ’14  Uw brief van   Uw kenmerk   
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(vv conformstukken) 

 

Aanvullend krediet ontsluitingsweg Helperplein / Van Imhoffstraat  

– Het betreft hier een noodzakelijke aanvulling op het eind 2013 door u toegekende 

krediet. Dit bleek fors onvoldoende. Het voorstel noemt drie oorzaken voor de te 

lage inschatting van destijds. Als u niet akkoord gaat met het voorstel kan de 

ontsluitingsweg niet conform het ontwerp en de overeenstemming met de eigenaren 

worden gerealiseerd. 

 

Nota Bodembeheer 2014  

– De nota uit 2009 behoeft actualisatie. De belangrijkste wijziging is het vergroten 

van het bodembeheergebied, hierdoor worden de mogelijkheden van hergebruik van 

grond verder geoptimaliseerd. De uitgangspunten van duurzaam en effecctief 

bodembeheer blijven gehandhaafd. 

 

Kredietaanvraag Oostelijke ringweg  

– Om het project Oostelijke ringweg te kunnen afronden is op twee onderdelen 

aanvullend krediet nodig. Allereerst voor de fietsecoducten, in het kader van het 

slechten van de ecologische barrièrewerking van de ring. Ten tweede voor de 

meerkosten van de afronding van de vier deelprojecten. 

 

Kredietaanvraag renovatie Herewegspoorviaduct  

– Dit voorstel behelst het uitstellen van de vervanging van het  viaduct tot 2028, om 

samenloop met andere grote infrastructurele projecten te voorkomen en Groningen 

bereikbaar te houden. Om dit mogelijk te maken zijn levensverlengende maatregelen 

nodig, daarvoor wordt nu krediet aangevraagd. Tevens wordt het noodzakelijk 

geacht om nu al een voorkeursalternatief vast te stellen, teneinde te waarborgen dat 

met de keuze van vandaag geen inpassingsproblemen ontstaan richting de toekomst. 

Er is m.n. gekeken naar de bewonersvariant (tunnel gecombineerd met fietsbrug), 

waarvan geconcludeerd wordt dat de problemen ervan (hellingpercentages en 

meerkosten) groter zijn dan de voordelen. Het nu voorgestelde voorkeursalternatief 

ligt in lijn met de huidige situatie. Er wordt gesteld dat daarvoor voldoende 

draagvlak is. 

 

Aanpak Ring Zuid 

 

Opnieuw staat het project Zuidelijke Ringweg op de agenda. Het betreft een combi van drie 

thema’s. 

 

Allereerst de inrichtingsplannen onderliggend wegennet. Deze zijn door het college 

vastgesteld tegelijkertijd met de vaststelling van het TB door de minister. Ondertussen heeft 

de wethouder gezegd dat hierover nog met de raad doorgesproken kan worden, en uw 

commissie heeft vorige maand aangegeven daar behoefte aan te hebben. 

 

Vervolgens de concept-realisatieovereenkomst. Het betreft afspraken tussen rijk, provincie 

en gemeente over de gezamenlijke regie tijdens de uitvoering van de plannen (bestuurlijke 

samenwerking en ambities, projectscope, financiën, planning, procedures, beheer en 
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eigendom, grondverwerving, marktbenadering, bereikbaarheid). De overeenkomst wordt u 

voorgelegd voor wensen en bedenkingen. 

 

Tenslotte betrokkenheid van de raad tijdens de realisatiefase. Het college geeft in de laatste 

zin van de brief bij de realisatieovereenkomst aan hier met u over te willen spreken. Een 

concreet voorstel wordt niet voorgelegd, maar bij uw bezinning hierop kunt u gebruik maken 

van bijlage 5 bij genoemde brief: ‘Governance realisatiefase’. 

 

Duurzaamheid 

 

Het tweede grote onderwerp is de herijking van het duurzaamheidsbeleid. Tijdens een 

workshop op 8 oktober jl. is hierover al informerend met u gesproken. Een beknopt verslagje 

van deze bijeenkomst is gevoegd bij de brief van het college. Daarnaast zijn de presentatie 

van prof. Dijkema en wat sheets die ter plekke zijn uitgedeeld aan de agenda gehangen. Ook 

de brochure ‘Groningen Geeft Energie – terugblik en vooruitblik’ is toegevoegd.  

 

De bedoeling is dat u nu richting meegeeft t.b.v. de beleidsvoorstellen die het college begin 

2015 aan u wil voorleggen. Ten behoeve van de discussie noemt de brief een aantal 

invalshoeken en aandachtspunten. Tevens wordt verwezen naar de paragraaf duurzaamheid 

uit de (concept-)begroting 2015, die u besproken hebt op 5 november jl.  

 

Moskee Park Selwerd 

 

De Partij voor de Dieren heeft agendering verzocht van de Boom Effect Analyse t.b.v. de 

bouw van de moskee in park Selwerd. Bespreekpunten van de fractie zijn bijgevoegd. 

 

Huishoudelijk deel 

 

Mocht u één van de ingekomen collegebrieven wensen te agenderen, graag tijdens de 

vergadering melden met korte indicatie van uw punt van bespreking. 

 

Wat de verslagen betreft, op dit moment is alleen nog het verslag van 8 oktober beschikbaar, 

maar zodra we dat van 5 november binnen hebben zullen we dat eveneens aan de agenda 

hangen. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

 

 

 

Wolbert Meijer,  

Raadsadviseur 


