
Voorbereidingsmemo

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 augustus 2020

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Reitdiepzone - kredietaanvraag aanpak Friesestraatweg   (30 juni 2020)

Reitdiepzone-kredietaanvraag-aanpak-Friesestraatweg

Korte samenvatting:
Het college vraagt u om het complex herinrichting Friesestraatweg integrale gebiedsbegroting 

Reitdiepzone inclusief de exploitatiebegroting vast te stellen en de totale kosten te bepalen op 

9.263.000 euro op eindwaarde 31-12-2024. De kosten te dekken uit 4.664.000 euro bijdragen 

derden. Het verwachte saldo van de investering (na bijdragen derden) vast te stellen op 4.599.000 

euro op eindwaarde. 

Daarnaast vraagt het college u om het gemeentelijk deel van de kapitaalslasten te dekken uit de bij 

de begroting 2019 beschikbaar gestelde extra beleid middelen binnen het programma Wonen. Het 

college vraagt tevens om tot het deels aanpakken van de Friesestraatweg al gevolg van de nieuwe 

bouwontwikkelingen en hiervoor voor de jaren t/m 2021 het uitvoeringskrediet van 3.246.000 euro 

beschikbaar te stellen bovenop het reeds verstgrekte voorbereidingskrediet van 709.000 euro. Het 

totale krediet bedraagt daarmee 3.955.000 binnen het totaal van de begrote kosten van 9.263.000. 

De gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Als laatste vraagt het college u de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van financiële bijlage.

Met dit voorstel wordt krediet aangevraagd voor de uitvoering van (een deel) van de aanpak van de 

Friesestraatweg. Parallel hieraan wordt gestart met de aanpak van de ondergrondse infrastructuur. 

Zodoende kan bij oplevering van andere deelontwikkelingen vrij eenvoudig het woonrijpmaken 

worden afgerond. Vanwege de vraag naar integraliteit is bijgevoegde geheime notitie toegevoegd. 

Het geeft enerzijds inzicht in de onderbouwing van het benodigde krediet en het biedt anderzijds 

inzicht in de stand van zaken rondom het kostenverhaal bij marktpartijen.     

Vermeld op LTA?
X Ja (2019-307)

Deadline?
X ja, betreft kredietaanvraag z.s.m. bespreken en vaststellen. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Reitdiepzone-kredietaanvraag-aanpak-Friesestraatweg.pdf


Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van de nota Reikwijdte en Detailniveau voor de structuurvisie en de MER in april in 

de raadscommissie werde door de commissie de wens uitgesproken om besluitvorming meer 

gestroomlijnd te behandelen in de vraag. Met bijgaand raadsvoorstel wordt krediet aangevraagd 

voor de uitvoering van (een deel) van de Friesestraatweg.

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
…
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