
Voorbereidingsmemo

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 augustus 2020

Betreft 
x Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):

Actualisatie krediet Groninger Spoorzone

Actualisatie-krediet-Groninger-Spoorzone 

Korte samenvatting:
In de Realisatieovereenkomst Groningen Spoorzone is de afspraak opgenomen, om optimaal gebruik 

te maken van het BTW compensatiefonds (BCF). De financiële effecten daarvan moeten nog worden 

opgenomen in de begroting van 2020. Om deze reden gaat de provincie de gemeente een bijdrage 

verstrekken die uit gaat van een totale investering van 35 miljoen euro (prijspeil 2020) voor de 

realisatie van de busonderdoorgang en andere busvoorzieningen. Ondanks dat de provincie 

risicohouder van het totaal project is, is het wel noodzakelijk dat de raad krediet beschikbaar stelt 

conform het bedrag zoals dat in de subsidiebeschikking wordt genoemd. Hierdoor kan er optimaal 

gebruik worden gemaakt van het BCF  Verder heeft de raad eerder krediet beschikbaar gesteld voor 

de realisatie van de fietstunnel, de ondergrondse fietsenstalling, fietsstalling Oostflank en het 

aansluiten van de overige stallingen op het Fiets Route Informatiesysteem. Dit krediet blijkt echter te 

hoog, omdat het ministerie de in het krediet opgenomen subsidie niet via de gemeente maar 

rechtstreeks naar Prorail heeft overgemaakt. Dit raadsvoorstel voorziet in een correctie van het 

krediet. Tot slot worden  gemaakte indexeringsafspraken in het raadsvoorstel verwerkt.

Vermeld op LTA?
x nee

Deadline?
x nee

Doel van de activiteit
x Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
x conform, voornamelijk technisch, niet politiek 

Voorgeschiedenis

Besluitvorming fietstunnel c.a. gemeenteraad/2016/30-maart/16:30 , agendapunt 8c

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Actualisatie-krediet-Groninger-Spoorzone
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2016/30-maart/16:30


Besluitvorming aanvullend uitvoeringskrediet gemeenteraad/2018/30-mei/16:30 , agendapunt 6d

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende bijeenkomst met gelegenheid tot stellen van 

enkele vraag of het maken van enkele opmerking, met als doel agendering als conformstuk in 

besluitvormende vergadering

Nadere informatie
Dossier Stationsgebied: https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Stationsgebied 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Stationsgebied
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2018/30-mei/16:30
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