Voorlopige agenda van de
commissie Beheer en Verkeer van 21 november 2012
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Beheer
en Verkeer
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Voorzitter:
Griﬃer:

woensdag 21 november 2012
20:00 uur
Oude raadzaal
dhr. J.P.A. van Rooij
dhr. W.T. Meijer; (050) 3677726; wolbert.meijer@groningen.nl

Opening
Bijlage - Uitnodigingsbrief (pdf)

A Algemeen deel
A1. Opening en mededelingen
A2. Vaststelling agenda
A3. Lange-termijnagenda en lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties
Bijlage - LTA (pdf)
Bijlage - Tim lijst (pdf)
Bijlage - B&V-besluitenlijst 10 okt (pdf)
Bijlage - besluitenlijst begrotingscies 7 november 2012 (pdf)
Bijlage - LTA stand van zaken moties en toezeggingen (pdf)
Bijlage - Afspraken voorzitter en wethouder verkeer mbt LTA (pdf)
A4. Conformstukken
a.

Uitwerking van de structuurvisie "Een graf in Stad"
(raadsvoorstel 18 oktober 2012)
Raadsvoorstel - Uitwerking van de strutuurvisie Een graf in Stad (pdf)

b.

Nacalculatie sanering riolering jaarschijf 2009
(raadsvoorstel 8 november 2012
Raadsvoorstel - Nacalculatie sanering riolering jaarschijf 2009 (pdf)

A5. Rondvraag
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B Inhoudelijk deel
B1. Gemeentelijke voedselvisie
(raadsvoorstel 4 oktober 2012)
Raadsvoorstel inzake gemeentelijke voedselvisie (pdf)
Raadsvoorstel inzake gemeentelijke voedselvisie - bijlage (pdf)
B2. 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 > Beheer & Verkeer items
(collegebrief 19 oktober 2012)
Collegebrief - 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 (pdf)
B3. Sleutelprojectenrapportage mei - aug 2012 > Verkeersitems
(collegebrief 1 november 2012)
Collegebrief Sleutelprojectenrapportage mei - aug 12 (pdf)
Sleutelprojectenrapportage bijlage bij br (pdf)
B4. Uitvoeringsplan Sontwegtracé
(raadsvoorstel 12 oktober 2012)
NB geheime bijlagen in digitale visiekast
Raadsvoorstel - Uitvoeringsplan Sontwegtrace (pdf)
B5. Bezuiniging op bemensing ﬁetsenstallingen
(brief Fietsersbond 12 september 2012)
Vervolg van discussie op 10 oktober jl.
Ingekomen stukken - Fietsersbond - bemensing ﬁetsenstallingen (pdf)
Bijlage - Bespreekpunten Stadspartij bij ﬁetsenstallingen (pdf)
Collegebrief - Aanvullende maatregelen ﬁetsparkeren (pdf)

C Huishoudelijk deel
C1. Ingekomen stukken
Bijlage - Lijst ingekomen stukken (pdf)
C2. Vaststelling verslag 10 oktober 2012
Verslag 10 oktober 2012 (pdf)
.

Sluiting
Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de inhoudelijke agendapunten (inclusief de conformstukken onder A) en de rondvraag.
U krijgt dan drie minuten de gelegenheid de commissieleden te vertellen hoe u over
een onderwerp denkt. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij de commissiegriﬃer. De agenda’s zijn onder voorbehoud. De deﬁnitieve agenda’s worden in
de vergadering vastgesteld.
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Onderwerp Uitnodiging commissievergadering 21 november a.s.

Leden raadscommissie B&V

Ons
kenmerk
Uw
kenmerk

Telefoon (050) 367 77 26 Bijlage(n)
Datum 9 nov 2012

Uw brief van

Geachte commissieleden,
Namens uw plaatsvervangend voorzitter, de heer J.P.A. van Rooij, nodig ik u uit
voor de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 21
november 2012 om 20.00 uur in de Oude Raadzaal op het Stadhuis.
LTA etc.
Vanaf deze maand werken we als griffie op een andere manier met de LTA, moties
en toezeggingen. De toezeggingen zijn uit de zgn. TIM-lijst gehaald en verwerkt in
de LTA. De TIM-lijst wordt dus een IM-lijst. De toezeggingen van de
laatstgehouden vergadering komen aan de orde via de besluitenlijst. Als ze nog niet
gehonoreerd blijken, worden ze alsnog toegevoegd aan de LTA. Omdat niet alle
toezeggingen van een deadline zijn voorzien, betekent deze wijziging dat er nogal
wat extra PM-items op de LTA staan. Natuurlijk is het zaak dat deze z.s.m. van een
datum worden voorzien.
Conformstukken
Met de structuurvisie Een graf in Stad hebt u als raad de kaders aangegeven voor het
begraven in de gemeente. Het leek ons dat de uitwerkingen van deze visie, die nu één
voor één langskomen, geen uitgebreide bespreking meer vragen, vandaar op de
conformlijst. Nacalculaties zetten we sowieso eigenlijk altijd op de conformlijst.
Volgorde inhoudelijk deel
Bij het vaststellen van de volgorde hebben we gekozen voor een clustering van eerst
de beheer-items van wethouder Seton en vervolgens de verkeer-items van wethouder
Van Keulen. Omdat de VGR bezuinigingen items uit beide portefeuilles bevat,
hebben we die in het midden geplaatst. De Sleutelprojectenrapportage hebben we
meteen daarna geplaatst, omdat anders het risico bestaat dat die weer doorgeschoven
moet worden naar de volgende vergadering, en dan niet meer erg actueel is.
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Bladzijde

2 van 2

Onderwerp

Gemeentelijke voedselvisie
Hierbij kunt u desgewenst betrekken de Regionale voedselvisie die u allemaal thuis
ontvangen hebt en die op lijst van ingekomen stukken staat.
Voortgangsrapportage bezuinigingen
Het presidium heeft gevraagd om deze voortgangsrapportages in alle commissies te
agenderen (en dus niet alleen in F&V), zodat de bezuinigingen ook met de
vakwethouders kunnen worden doorgenomen.
Sleutelprojectenrapportage
Deze wordt zoals te doen gebruikelijk zowel in R&W als in B&V geagendeerd. In
B&V gaat het dan uiteraard om de verkeersitems: Aanpak Ring Zuid,
Eemskanaalzone (inz. Berlage- en Sontwegtracé), Europapark (inz. Station
Europapark), en Ebbingekwartier en Bodenterrein (inz. Boterdiepgarage).
Uitvoeringsplan Sontwegtracé
Tijdens de vorige vergadering hebt u een toelichting gehad op de plannen m.b.t. de
Sontwegbrug aan de hand van een maquette, nu ligt het plan ter besluitvorming voor.
Over de bijlagen 3 en 4 is geheimhouding opgelegd. U treft die aan in de (digitale en
fysieke) visiekast. Mocht u daarover met de wethouder willen spreken, dan zal dat in
een apart besloten deel van de vergadering dienen te gebeuren.
Bezuiniging op bemensing fietsenstallingen
Hierover is tijdens de vorige commissie een stevige discussie gevoerd, waarbij m.n.
de bezuiniging op de bemensing van het Stadsbalkon vragen opriep. Aanvankelijk
was het de bedoeling hier in de raad van 31 oktober jl. over door te spreken, maar het
presidium heeft het van de agenda afgehaald en doorgeschoven naar deze
vergadering. Het college heeft toegezegd nog met een aanvullende brief te komen, en
tot die tijd niet tot uitvoering van deze bezuinigingsmaatregel over te gaan. Zodra de
brief binnen is, zal ik deze aan de agenda op RIS hangen. Omdat in de vorige
vergadering steeds werd verwezen naar een collegebrief over genoemde maatregel,
is deze voor het gemak ook even aan de agenda gehangen.
Met vriendelijke groet, namens de plv. voorzitter,

Wolbert Meijer
Commissiegriffier
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B&V

B&V

B&V

B&V

B&V

cie

v. Keulen

Mochten er problemen zijn met parkeergarage Ossenmarkt in relatie
tot de kermis, dan komt het college daar schriftelijk op terug

Seton

v. Keulen

v. Keulen

portefeuille

onderwerp
Mocht de verkeerssituatie bij de Helperzoom op termijn onveilig
worden (door station Europapark), dan wordt eerst met het
inspraakcomité overlegd over de door te voeren voorgenomen (en
gemandateerde) maatregelen (grotere opstelstrook +
snelheidsremming); ook in de toekomst blijft inspraakcomité
betrokken bij de planvorming rondom de inrichting van de omgeving
van het station (incl. geluiddsscherm).
College komt terug op klachten marktkooplui inzake communicatie
rond evenement Radio 538/Warchild
m.b.t. fietspad Grote Markt staat alleen vast dat hij niet langs de
Oostzijde komt, verder is elke optie nog bespreekbaar i.k.v. plannen
Grote Markt

B&V1/3

College komt met brief over tijdpad RegioTram komende maanden
v. Keulen
College komt schriftelijk terug op vraag VVD inzake autodelen n.a.v. email burger
v. Keulen
B&V
PM
Zodra er verder nagedacht wordt over auto-ontsluiting over
Oosterhamrikkade of busbaan wordt suggestie 'afsluitbare dam'
B&V
meegenomen in afweging
v. Keulen
PM
B&V
College komt alsnog met cijfers nascheiding kunststof
Seton
PM
B&V
Bomenstructuurplan
Seton
PM
Discussie over citybussen op Kwinkenplein (i.k.v. RegioTram Grote
B&V
Markt)
v. Keulen
PM
B&V
VGR Wonen op het water/diepenring Noorderhaven
Seton
PM
Ontwikkelvisie Stationsgebied incl. ontwikkelingsstrategie en inclusief v.der
R&W/B&V reactie op motie fietstoegang traverse
Schaaf
3-okt-12
College doet raad mededeling zodra bekend is of er wat betreft
RegioTram bieding is binnen plafondprijs, en komt ook terug op nog
openstaande discussiepunten van vlak voor de zomer
v. Keulen
10-okt-12 B&V
Oostelijke Ringweg: concept bestemmingsplan Beijum Noord
v. Keulen
10-okt-12 B&V

PM

2

PM

PM

1

5

dd

nr

(nieuwe onderwerpen in blauw)

Toezegging weth. Dekker 04-09-2012

RO/EZ
RO/EZ

9-11-2012

behandeling in R&W of B&V in november 2012

RO/EZ

Toezegging weth. Dekker 21-09-2012
Toezegging weth. Visscher 23-05-2012

RO/EZ
MD

LTA-brief 19-10-12: komt z.s.m.

Toezegging weth. Dekker 19-09-2012

RO/EZ

RO/EZ

Toezegging weth. Dekker 19-09-2012

Toezegging weth. Dekker 19-09-2012

Toezegging weth. Dekker 15-02-2012

Toezegging weth. Dekker 14-03-2012

Toezegging weth. Dekker 13-04-2012

opmerkingen

RO/EZ

MD

RO/EZ

RO/EZ

RO/EZ

dienst

per 9 november 2012

Bijlage - LTA

7-nov-12

7-nov-12

83

84

6

Seton

College beziet opnieuw of doelstelling nuttige toepassing
huishoudelijk afval niet naar 60% in 2015 kan en komt daarop terug

Uitwerking structuurvisie Graf in stad (voorstel en kredietaanvraag)

B&V

B&V

B&V
B&V
B&V
B&V

B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

B&V2/3

v. Keulen
Seton
Seton
Seton

12-dec-12
12-dec-12
12-dec-12
12-dec-12

137
138
139
140

Basispakket verkeersmanagement (incl. vernieuwing PRIS)
Info over vervolgstappen n.a.v. motie Windmolens
Onderzoek hondenpark
Onderzoek van hondenpoep naar energie

21-nov-12
21-nov-12
21-nov-12
12-dec-12
12-dec-12

105
106
107
135
136

B&V
B&V
B&V
B&V
v. Keulen
v. Keulen
v. Keulen
v. Keulen
v. Keulen

21-nov-12
21-nov-12
21-nov-12
21-nov-12

99
102
103
104

Notitie laadpunten elektrische auto's
Uitwerking maatregelen rapport Perspectief op garageparkeren
(Sellsius)
Info concretisering beleidsregels terrassen + handhaving
Sontwegbrug: vastst. def. ontwerp en second opinion
Boomeffectanalyse Groningerweg/Beijum-Noord
Raadsvoorstel op basis van plan en prijs geselecteerde inschrijver
RegioTram en vrijgeven krediet definitieve gunning
stand van zaken onderzoek uitbreiding fietsflat stationsgebied
Aansluiting stedelijk netwerk op Zuidelijke ringweg
Parkeerplan Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt
Nieuwe nota beleidsregels gehandicaptenparkeren

21-nov-12 B&V

98
v. Keulen
Seton
v. Keulen
Seton

Seton

Notitie stimulering schone auto's

21-nov-12 B&V
Seton

Seton

Schroor

Seton

v. Keulen

College komt terug op indicatoren DRIS en reistijden ring

B&V

97

96

89

7-nov-12

82

portefeuille

onderwerp

cie

Begroting 2013:
* nadere info over oplossen tekort Iederz
* info over voortgang motie 'Kansen voor talent'
* voorstel n.a.v. motie 'bezuiniging WMO'
F&V/W&I/ * onderzoek n.a.v. motie Verlaging woonlasten 2013 / afvalst.heffing
O&W/R& * betrekken motie RegioTram
* nadere info fietsobstakels n.a.v. motie
7-nov-12 W/B&V
Regionale voedselvisie (incl. moties 'Vleesconsumptie' en Meatfree
Monday')
21-nov-12 B&V

dd

nr

RO/EZ

RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ
RO/EZ

RO/EZ
RO/EZ

BD

MD

RO/EZ

dienst

9-11-2012

aangekondigd in collegebrief afhandeling vragen
raadscie's rekening 2011 (29-5-2012)
aangekondigd in collegebrief afhandeling vragen
raadscie's rekening 2011 (29-5-2012)
aangekondigd in collegebrief afhandeling vragen
raadscie's rekening 2011 (29-5-2012)

opmerkingen
Toezeggging weth. Dekker 23-05-2012; in cie. 1010-2012 meldt weth. dat dit meegenomen wordt
in motiebrief voor begroting.
Toezegging weth. Visscher op 23-05-2012; in cie.
10-10-2012 zegt weth. toe dit mee te nemen in
eerstkomende LTA-brief.
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dd
12-dec-12
12-dec-12
12-dec-12
12-dec-12

cie
B&V
B&V
B&V
B&V

16-jan-13
16-jan-13
16-jan-13
16-jan-13
16-jan-13

B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

7

16-jan-13
16-jan-13
16-jan-13
16-jan-13
13-feb-13
13-feb-13
13-feb-13

6-mrt-13
10-apr-13
10-apr-13
15-mei-13
19-jun-13
1-jan-14

171
172
173
174
177
178
179

182
196
197
200
214
216

B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V /
R&W
B&V
B&V
B&V
B&V
B&V

169 16-jan-13 B&V
170 16-jan-13 B&V

167 16-jan-13 B&V
168 16-jan-13 B&V

162
163
164
165
166

147 12-dec-12 B&V
148 12-dec-12 B&V

145 12-dec-12 B&V
B&V /
146 12-dec-12 R&W

nr
141
142
143
144

B&V3/3

TB Zuidelijke Ringweg
Afronding i.k.v. initiatiefvoorstel Park Selwerd
Boomeffectanalyse Meedenpad
Vaststelling actieplan Geluid op de kaart
Afsluiting project Westrand
Geactualiseerd kader terrassen i.k.v. Ruimte voor de binnenstad

Jaarverslag Parkeerbedrijf 2012 (inc. Motie Parkeerimpuls garages)
Parkeerplan Oosterpark/Korrewegwijk
definitief bestemmingsplan Beijum Noord (Oostelijke
ringweg)
Regionale vervoersautoriteit
Evaluatie Damsterdiepgarage incl. notitie risicoafbakening
bij parkeergarages
Strategische visie groene grondstoffen
Uitwerking motie vleesconsumptie
Uitwerking motie einde gratis draagtas
Stand van zaken ontwikkelingen warenmarkt
Startnotitie Water- en rioleringsplan 2014-2018
Standplaatsenbeleid

Beantwoording motie Meatfree Monday
Onderzoek begraafplaats Noorddijk
Voortgang proef geluidsnormen bastonen
Onderzoek stadsdistributie
Discussienotitie koerswijziging parkeernormen

OTB/MER Zuidelijke Ringweg
Meerjareninvesteringsplan (vervangingsinvesteringen lang cyclisch
onderhoud, kredietaanvraag jaarschijf 2013 en terugblik 2012)
Kredietaanvraag riolering, sanering riolering jaarschijf 2013

onderwerp
Eerste verkenning n.a.v. motie Groene Stroom 24/7
Dynamisch VerkeersManagement (DVM): plan van aanpak
Voorontwerp actieplan Geluid op de kaart
Vervolgvoorstel busdoorstroming Europaweg
Visualisering en update toekomst Grote Markt, met extra aandacht
communicatieparagraaf

RO/EZ
RO/EZ

v. Keulen
Seton
Seton
Seton
Seton
Seton
Seton
v. der
Schaaf
Seton
Seton
Seton
Seton
Seton
RO/EZ

RO/EZ

MD
RO/EZ

RO/EZ
RO/EZ

RO/EZ

MD
RO/EZ
RO/EZ

RO/EZ

RO/EZ

RO/EZ

RO/EZ

dienst

v. Keulen
v. Keulen

v. Keulen
v. Keulen

Seton
Seton
Seton
v. Keulen
v. Keulen

Seton
Seton

v. Keulen
v.der
Schaaf

portefeuille
Seton
v. Keulen
Seton
v. Keulen

Bij evaluatie ecologisch beheer.

bij uitvoering voedselvisie

raadsbesluit 18/7/12

9-11-2012

Afhankelijk van reorganisatie catering.
Bij uitvoering voedselvisie.

opmerkingen

Bijlage - LTA

Klimaattop

11 GL

11 GL

10 GL

11 PvdD

11 D66

12 PvdD

200901

200902

201001

201002

201105

8

201109

Cie

1/4

LTA-brief 19-10-12: eind
2012 krijgt raad
uitkomsten onderzoek.

Einde gratis draagtas

1. een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om het verbruik van wegwerp B&V
draagtasjes in de gemeente terug te dringen en de uitkomsten van dit onderzoek voor
te leggen aan de raad

wordt meegenomen bij
uitvoering voedselvisie,
info voor eind 2012

B&V LTA-brief 19-10-12:

LTA-brief 19-10-12:
rapportage wordt
meegenomen bij
evaluatie ecologisch
beheer maart 2013

sep-12

1. in de hierboven besproken voedselvisie niet alleen aandacht te besteden aan de
gevolgen van het landbouwbeleid voor ons eigen land, maar ook een hoofdstuk te
wijden aan de mondiale gevolgen van de vleesconsumptie

1. in te stemmen met de herinrichting van het park Selwerd volgens bovengenoemde B&V
lijn
2. het park Selwerd op te nemen in het eerstvolgende programma ecologisch beheer
3. te onderzoeken of er budget beschikbaar gesteld kan worden, bijv. uit het budget
voor de SES-gebieden
4. een voorstel uit te werken in overleg met de bewoners binnen zes maanden dit
voorstel voor de herinrichting van park Selwerd voor te leggen aan de raad, met
inachtneming van het bovenstaande

Initiatief
voorstel

Initiatief
voorstel

motie

Initiatief
voorstel

motie

motie

Geplande afhandeling / Afgehandel Soort
overige opmerkingen
d

1. binnen een half jaar een klimaattop te organiseren voor ondernemers waardoor de B&V Motiebrief 11/10/12
gemeente beter inzicht krijgt in wat er speelt, en waar ondernemers afspraken kunnen
klimaatsymposium 8
maken over samenwerking.
november 2012
1. mogelijkheden onderzoeken om, ondanks tegenwerking Provincie Groningen,
B&V Motiebrief 4/6/12: eind
hoge windmolens te plaatsen binnen grenzen van gemeente Groningen. Hierbij
2012 beeld van
kijken naar zowel plaatsing van 3 windmolens op Milieuboulevard, mogelijke andere
vervolgstappen
locaties binnen gemeentegrenzen als naar mogelijkheden om in samenwerking met
omliggende gemeenten een groot windpark van 100 MW of meer te ontwikkelen

verzoekt het college:

Dictum

B&V
1. te onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om tijdens de Meikermis naast het
Kinderkermis
Ossenmarkt – Guyotplein kinderhoekje op de Grote Markt ook extra kinderattracties te plaatsen op de
Ossenmarkt als aanvulling op de huidige familiekermis, en deze kermis uit te breiden
met het Guyotplein, met speciale aandacht voor de financiële en veiligheidsaspecten
2. in het kader van dit onderzoek tijdens de Meikermis 2012 bij wijze van pilot, het
Guyotplein bij de kermis Ossenmarkt te betrekken als locatie voor kleine
(traditionele) attracties en bijpassende culturele activiteiten
3. de uitkomsten van hierboven genoemd onderzoek en pilot aan de raad aan te
bieden voor de behandeling van de begroting 2013, inclusief een voorstel over het al
dan niet definitief maken van de opzet met extra kinderattracties op de OssenmarktGuyotplein

Vleesconsumptie

Park Selwerd

Windmolens

Titel

Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - Mnd Indieners
Nr

9-11-2012

Begroting

Begroting

Begroting

Agenda-punt /
Thema

Bijlage - Tim lijst

9
B&V

B&V

11 Stadspartij Experimenteren met
parkeertarieven

Bereikbaarheidsplan

11 D66, GL,
PvdA, SP

11 D66, CU, Extra impulsen voor
GL, PvdA Groen Gas uit afval

201173

201174

Afgehandel motie
d

Afgehandel motie
d

Afgehandel motie
d
Afgehandel motie
d

Afgehandel motie
d

Afgehandel motie
d

Afgehandel motie
d

motie

motie

2/4

B&V Voor 1 mei 2012
Afgehandel motie
1. een plan op te stellen, i.s.m. Energy Valley, om zoveel mogelijk GFT-afval en
andere organische afvalstromen aan te bieden aan Attero en de SuikerUnie om hieruit
Brief moties 1/12: in
d
mei 2012 komt
groen gas te winnen en dit vervolgens aan te bieden aan de gebruikers in de
gemeente Groningen
inventarisatiestudie naar
2. hierbij berekenen welke kostenbesparing dit voor gebruikers op kan leveren
beschikbaarheid groene
3. onderzoeken in hoeverre lokaal duurzaam energiebedrijf partner kan zijn
grondstoffen en
4. vóór 1 mei plan bij raad
verwerkingsmethode
4/9 op agenda

B&V

201169

B&V

Oosterstraat terug op de 1. in het definitieve programma voorstellen te doen die het bezoek aan de
kaart
Oosterstraat weer zullen bevorderen
Bijensterfte door
Gifgebruik

10 PvdD, GL
en CDA

B&V

Verplaatsing
taxistandplaats Grote
Markt

B&V

B&V

201159
201161

201158

9 GroenLink
s, CU,
PvdA
9 Stadsp.

9 GroenLink Meer groen in Paddepoel
s, D66,
PvdD CU
9 CDA,
Zonnelaan
VVD,
Stadsp.,
CU

201156

201157

1. de toegankelijkheid van het fietsverkeer van de stationstraverse nog niet uit te
sluiten;
2. de mogelijkheden van de doorgaande fietsverbinding over de traverse nader te
onderzoeken en de raad over de resultaten te informeren.

Fietstoegang traverse

7 Allen
minus
CDA

201153

B&V Zie ook
sleutelrapportage meiaugustus. Toezegging
weth. De Vries in R&W
4/7: reactie komt in
oktober ‘12

1. Een voorstel voor de Groningse Meatfree Monday-campagne voor te leggen aan B&V LTA-brief 19-10-12:
de gemeenteraad.
wordt meegenomen bij
uitvoering voedselvisie,
info voor eind 2012

verzoekt het college:

Meatfree Monday

Geplande afhandeling / Afgehandel Soort
overige opmerkingen
d

6 PvdD

Cie

201144

Dictum

Titel

Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - Mnd Indieners
Nr

9-11-2012

Begroting

Begroting

Begroting

Gifgebruik

Binnenstad

Regiotram

Regiotram

Trefkoel

Stations-gebied

Voorjaars-brief

Agenda-punt /
Thema

Bijlage - Tim lijst

Cie

10

1. Een structurele en duurzame oplossing te vinden waarbij uiterlijk 1 januari 2013 B&V 1-2-2013 toezegging
alle wachttijdvoorspellers zodanig zijn afgesteld dat ze, tussen het eerste rood en het
in raad: na de zomer ’12
eerste groen dat fietsers krijgen gelijkmatig teruglopen
stand van zaken
2. De raad uiterlijk 1 februari 2013 over de stand van zaken te informeren

5 PvdA, CU, Wachttijd-voorspellers
SP, D66

201219

3/4

1. Actief werk te maken van acquisitie van (collectieve) huurovereenkomsten voor B&V
het parkeren in parkeergarages door buurtbewoners
2. Dit te ondersteunen door bij wijze van experiment het prijsverschil tussen
straatparkeren en garage-parkeren te verkleinen en het parkeren op straat in de
nabijheid van de garages relatief minder aantrekkelijk te maken
3. De raad over de resultaten te informeren bij het jaarverslag parkeerbedrijf 2012

3 PvdA, SP, Parkeerimpuls garages
CU, GL,
S&S, PvdD

201216

B&V Beantwoord in brief
22/5

1. te onderzoeken of het inschakelen van iederz positief kan bijdragen aan het
onderhoud van speeltoestellen in de openbare ruimte

3 PvdA, SP, Onderhoud
CDA, CU speeltoestellen

201213

B&V
1. om nog een aantal snelheidsdisplays aan te schaffen en deze door de
verkeersdeskundigen van de gemeente Groningen op aanbevelenswaardige locaties te
plaatsen en deze displays met enige regelmaat te verplaatsen.
1. een dringend beroep te doen op de regering om al het mogelijke te doen om een B&V
uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te
maken, en het college te verzoeken deze motie te zenden aan de regering, met
e
e
afschriften aan de 2 en 1 Kamer der Staten-Generaal

jul-12

2 CU

Uitbreiding
statiegeldregeling

Proef met
snelheidsdisplays - deel 2

1. een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid een direct verbindingspad te
B&V
maken tussen het crematorium en de begraafplaats Selwerderhof voor voetgangers,
fietsers en incidenteel gemotoriseerd verkeer (rouwauto’s, catering) en de uitkomsten
van het onderzoek voor het zomerreces aan de raad voor te leggen

201211

4 Stadsp.

1 PvdA, CU, Van urn tot graf
CDA, S&S,
VVD,
Stadsp.

201201

B&V Cie.16/5: kan in cie. juli
worden besproken

1. een voorstel tot uitbreiding fietsenstallingen mbt locatie Werkmanbrug en kade
hieromheen uit te werken en in februari voor te leggen aan raad

Fietsenstallingen
Werkmanbrug

12 S&S, GL

201191

B&V

motie

motie

Kan worden motie
afgevoerd.

motie

Initiatief
voorstel

motie

motie

Afgehandel motie
d

motie

Geplande afhandeling / Afgehandel Soort
overige opmerkingen
d

Warme Stad

11 PvdD,
CDA, CU

201201

verzoekt het college:

Dictum

11 GL, CDA, Meer groen in de Nieuwe 1. in overleg met ondernemers en betrokkenen een onderzoek doen naar
B&V Motiebrief 4/6/12: in
CU, SP,
Ebbingestraat
mogelijkheden voor toevoegen van groen aan Nwe Ebbingestraat en de raad hierover
juni volgt brief
PvdD, D66,
te rapporteren in mei 2012
Stadpartij,
PvdA

201184

201180

Titel

Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - Mnd Indieners
Nr

9-11-2012

Rekening

Parkeren met
Perspectief

MJP
vervangingsinv.

Vreemd aan de
orde

Begraven

Fiets-parkeren
Stations-gebied

Begroting

Begroting

Agenda-punt /
Thema

Bijlage - Tim lijst

Onderzoek hondenpark

5 PvdA

5 PvdA, GL Van hondenpoep naar
energie

201228

201229

11
B&V

de lopende aanbesteding van de RegioTram in overleg met de Provincie zo spoedig
Stoppen lopende
aanbesteding RegioTram mogelijk doch uiterlijk binnen één maand stop te zetten.
binnen één maand

201257

10 SP, D66

B&V

9 S&S,
Prioritering budget kleine een systematiek te onderzoeken waarmee een prioritering kan worden gemaakt voor
Stadspartij verkeersmaatregelen
maatregelen binnen het budget kleine verkeersmaatregelen.

201254

4/4

voor de begroting van 2013 geld te reserveren voor verkeersmaatregelen aan de
Eemsgolaan.

Verkeersveiligheid
Eemsgolaan

9 VVD, CU

Fietsobstakels

B&V

B&V Motiebrief 11/10/12 er
wordt inventarisatie
gemaakt van materie,
verder overgedragen aan
nieuw college

B&V

201253

1. dat bij de huidige stand van de gemeentelijke financiën de Regiotram niet door
kan gaan
1. de raad inzicht te geven in de oplossingsrichtingen van de problematiek van de
fietsopstakels en advies te geven over een straf- dan wel bestuursrechtelijke
handhaving

Regiotram

6 CDA,
VVD
6 CU

201239
201248

motie

motie

motie

motie

motie

motie

1. in overleg te treden met partijen als Grunneger Power, KEMA, Energy Academy B&V Uiterlijk 31 december
2012. Motiebrief
Europe en Energy Valley over de haalbaarheid van een experiment dat tot doel heeft
11/10/12 overgedragen
lokaal opgewekte zonnestroom op te slaan en de opgeslagen energie op
aan nieuw college
piekmomenten weer in te zetten;
2. hiervoor zo nodig 3 a 4 hectare grond ter beschikking te stellen waarop
zonnepanelen geplaatst kunnen worden;
3. de raad uiterlijk 31 december 2012 over de voortgang te informeren

6 PvdA, GL, Groene Stroom 24/7 –
PvdD,
experiment opslag lokaal
S&S, CU, opgewekte zonnestroom
D66

201238

motie

motie

motie

1-dec-12

1-dec-12

Geplande afhandeling / Afgehandel Soort
overige opmerkingen
d

1. het OV-bureau te vragen in de begroting voor 2013 ruimte te zoeken om (een
B&V
deel van) de voorgestelde korting op de tarieven voor ouderen en jongeren ongedaan
te maken (bedoeld zal zijn: “de voorgestelde bezuinigingen op de korting..”)

B&V

B&V

Cie

6 SP,PvdA,
GL

1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid om hondenpoep via
het riool te laten verwerken en daarbij alle voor- en nadelen in kaart te brengen
2. bij het onderzoek de mogelijkheden voor het opwekken van energie mee te
nemen
3. bij het onderzoek rekening te houden met de mogelijkheid van een
gebiedsspecifieke introductie van een dergelijk systeem
4. de raad uiterlijk 1 december 2012 over de resultaten van het onderzoek te
informeren

1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het realiseren van een
hondenpark;
2. de raad uiterlijk 1 december 2012 over de resultaten van het onderzoek te
informeren

verzoekt het college:

Dictum

201232

Tarieven Openbaar
Vervoer

Titel

Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - Mnd Indieners
Nr

9-11-2012

Brf. Vereniging
Wijkopbouw
Hoogkerk
Brf. Vereniging
Wijkopbouw
Hoogkerk
Voornemen tot
besluit stopzetten
lopende
aanbesteding
RegioTram

Voorjaars-brief

Voorjaars-brief

Voorjaars-brief

OV-bureau

Evaluatie
hondenbel.

Evaluatie
hondenbel.

Agenda-punt /
Thema

Bijlage - Tim lijst

Bijlage - B&V-besluitenlijst 10 okt

BESLUITENLIJST
RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER
Datum:
Plaats:
Tijd:

10 okt 2012
Oude Raadzaal
16.30 – 19.00 uur

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD
•

Ingekomen brief Fietsersbond “Bezuiniging op bemensing fietsenstallingen”
o PvdA en Stadspartij overwegen motie om bemensing Stadsbalkon op huidige niveau
te handhaven

2. TOEZEGGINGEN
• Wethouder Dekker
o Gaat zich verdiepen in kwestie dat het voor gehandicapten moeilijk is om bij
Euroborg te komen, omdat taxi’s niet naar boven mogen / boete riskeren, en komt
erop terug (PvdD).
o Zal in stuk voor november over aansluiting stedelijk netwerk op zuidelijke ringweg
ook ingaan op ingekomen brieven over dit thema (PvdA)
• Wethouder Visscher
o Komt volgende week met LTA-brief waarin verwerkt de afspraken met de voorzitter;
gaat daarin ook in op toezegging 25/05/12 inzake doelstelling huishoudelijke afval…
o Komt na 1 november met nadere info over besluitvorming
aandeelhoudersvergadering Attero
o Komende circus Belly Wien krijgt extra inspectie op punt van dierenwelzijn, raad
wordt daar naderhand over geïnformeerd
3. LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN
• LTA-brief wethouder Dekker kan worden verwerkt:
o Concretisering beleidsregels terrassen en handhaving > wordt cie. November
o Parkeerplan Oranjebuurt / Noorderplantsoen > wordt cie. December
o Nieuwe nota beleidsregels gehandicaptenparkeren > wordt cie. December
o Discussie over citybussen op Kwinkenplein > op PM
o Toezegging 23/05/12 Indicatoren DRIS > komt in motiebrief bij begroting
o Toezegging 04/09/12 n.a.v. Eemsgolaan > is gehonoreerd
• Toezegging 08/02/12 inzake aanpassing website inzake visvergunning is gehonoreerd.
• Afgehandeld:
o LTA oktober: voortgangsrapportage RSP-projecten
o LTA november: meerjarenprognose parkeerbedrijf incl. uitwerking pluspakket
4. VERSLAG(EN)
• Verslagen van 4 en 19 september 2012 worden conform vastgesteld.
5. VERGADERINGEN, WERKBEZOEKEN E.D.
• Klimaatsymposium 8 november, opgave vereist
• Extra vergadering op dinsdag 20 november a.s. 20.00 uur.
6. AFSPRAKEN
 N.v.t..

1
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BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING
Gecombineerde commissies programma’s begroting & extra F&V over begroting
Datum: 7 november 2012
Plaats: Oude raadzaal
Tijd: 10.00 – 22.30 uur
TOEZEGGINGEN VAN DE PORTEFEUILLEHOUDERS

a. Programma 1: Werk en inkomen (W&I)
Weth. Istha
- Alle vragen worden voor de raad schriftelijk beantwoord
- Komt t.z.t. met visie op rol werkgevers m.b.t. oplossen van problemen
- Tijdens de plenaire zitting zal de wethouder zijn visie geven m.b.t. de stadjerspas en
het vrijwilligerswerk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Programma 2: Economie en werkgelegenheid (W&I)
Weth. Van Keulen
- De raad ontvangt een lijst van alle oprichtingen en opheffingen/faillissementen in de stad
- Het college zal voor 2013 een discussie voorbereiden over wijkeconomie
- De raad ontvangt ter bespreking een rapportage over hoeveel hoog- en laagopgeleiden er in
stad werken, incl. onderlinge relatie/spin-off (waarsch. binnen drie maand)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Programma 3: Jeugd en onderwijs (O&W)
Weth. Schroor:
- Komt terug op de vraag hoe de bezuinigingstaakstelling m.b.t. het leerlingenvervoer ingevuld
kan worden.
Weth. Visscher:
- Meldt wanneer er op MBO-scholen geen voorlichting wordt gegeven door het Meldpunt
Discriminatie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg (O&W)
Weth. Visscher:
- Zodra er informatie is over ‘bewegen voor ouderen’ (outdoorgym) wordt de raad op de hoogte
gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Programma 5: Sport en bewegen (O&W)

Weth. Istha:
-

Sportcomplex Corpus den Hoorn/Gronitas: de wethouder zal de problematiek samen met de
voorzitter van FC Groningen bespreken met de leiding van Gronitas.
- Zal de gesprekken m.b.t. sportaccommodaties in zuid inzichtelijk maken voor de raad (met
wie en stand van zaken).
- Informatie t.a.v. de roeisport wordt schriftelijk gedaan.
- In januari volgt een preadvies over de sportpas.
Overige afspraken:
- De Topsportnota (jan. 2013) wordt geagendeerd voor de cie. O&W op verzoek van
GroenLinks.
- MIOP (incl. investeringen 2013) ter visie naar de raad.
- Onderzoek naar klanttevredenheid van verenigingen naar de sporthallen: begin 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------f. Programma 6: Cultuur (O&W)

Besluitenlijst raadscommissies begroting 7 november 2012
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Weth. Istha:
- Morgen worden schriftelijk de vragen beantwoord over:
- Toekomst Stripmuseum.
- Situatie OOG-TV,
- Onderhoudsniveau Stadsschouwburg/Oosterpoort,
- Stand van zaken financiële situatie Martiniplaza,
- Bibliotheek in De Wijert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------g. Programma 7: Verkeer (B&V)
Weth. Van Keulen:
- Het college gaat werken aan een integrale verkeer- en vervoersvisie, waarin ook worden
meegenomen:
o Het al dan niet doorgaan van het fietspad NZ-route Hoogkerk (de wethouder zal
proberen hiervoor de financiering alsnog rond te krijgen, maar kan niets beloven)
o Het al dan niet doorgaan van P&R Zernike
o De herziening van de contracten van het parkeerbedrijf
o Het al dan niet verbeteren van bestaande fietspaden
- Het college komt terug op de situatie van het fietsparkeren bij het Hoofdstation, er zal worden
gezocht naar financiën, er moet een andere oplossing komen (waarschijnlijk niet meer voor de
begroting)
- Komt binnenkort terug op de gevolgen van het rijksbeleid inz. OV-studentenkaart
- Komt terug op de vragen m.b.t. het gemeentelijk wagenpark, de bezettingsgraad van
parkeergarages (buurtparkeren) en de geluidsbelasting (ontheffingen)
- Kleine verkeersmaatregelen: volgend jaar worden Eemsgolaan en Johan van Zwedenlaan
aangepakt.
- Gaat in gesprek over elektrische oplaadpunten in parkeergarages

---------------------------------------------------------------------------------------------------------h. Programma 8: Wonen (R&W)
-

Wethouder van de Schaaf: Meer flexibele vorm van gebiedsontwikkeling daar waar het kan.
Ligt in de bestaande stad iets lastiger dan in geheel nieuw gebied
Jongerenhuisvesting zien we als volkshuisvestingsopgave en doen we ook geïntensiveerd
zoals verwoord in Bouwjong.
Oproep over liever meer fietsklemmen dan een postercampagne staat genoteerd
Goed om met elkaar over een mogelijke bewustwordingscampagne te spreken.
Indien de ontwikkeling van Reitdiep 3 en 4 aan de orde is komt de Wethouder terug naar de
commissie.
Toegezegd te gaan nadenken over de combinatie van het gebruik van de starterlening om
gericht in te zetten bij Meerstad
Over het wijkvernieuwingplan Selwerd kan u een voorstel verwachten in maart 2013. Dat is
ook een moment om te bespreken wanneer de 15% norm weer gaat gelden voor Selwerd of
niet.
Openstaande vragen voor schriftelijke beantwoording:
Vraag over wonen boven winkels, hoe zit het met resterende panden en het risico en over de
diepenring renoveren? Gingen we toch juist schrappen? (CU)
Update van -3 DB norm, woonschepen en inzet ISV middelen ten koste van wat, vraagt deze
besluitvorming in de raad (PVDA)
Leegstand in kantoren en transformatie missen we in de begroting, kan dat vast onderdeel
worden en vaststellen van de hogere grenswaarde geluid om bouwen mogelijk te maken
vinden we een punt van aandacht. (GL)
Zijn er alternatieven voor het gebruik van Westpoort (Stadspartij)
Vraag over mogelijkheden voor een fysiek inlooppunt duurzaamheid en groen in
leefomgeving(PvdD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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i. Programma 9: Onderhoud en beheer van de openbare ruimte (B&V)
Weth. Visscher (namens weth. Seton)
- Volgend jaar meldt college de raad zijn bevindingen inzake de aula op Selwerderhof
- Komt volgend jaar terug op situatie m.b.t. warmtenetten
- Komt terug op vragen m.b.t. waterhuishouding Oosterpark
- Komt binnenkort terug op consequenties van verruiging
- Binnenkort voorstel inzake oplossing knelpunt onderhoud speeltoestellen
- Binnenkort voorstel m.b.t. knelpunt Stadstoezicht
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j. Programma 10: Veiligheid (F&V)
-

-

Burgemeester Rehwinkel:
gaat verdere verkenning doen rondom de wietpas m.b.t. coffeeshop houders, gezondheid etc.
en houdt vinger aan de pols m.b.t. wietpas elders. Indien er sprake is van specifiek beleid in
A’dam dan ook verruimen in Groningen.
Aan griffie wordt gevraagd de discussie in te plannen rondom het democratisch functioneren
van de beoogde regioburgemeester van de politieregio eenheid noord en voorzitter van de
veiligheidsregio (prov. Groningen). Hoe kan zo goed mogelijke verantwoording worden
afgelegd hiervoor. Eerder al door de dhr. Gijsbertsen aangekaart.
In de loop van 2013 komt er een voorstel voor nadere discussie over wijzigingen op basis van
de nieuwe drank- en horecawet
Meldpunt overlast kan beter en daar zullen we voor zorgen
De financiën voor de mensenhandel aanpak zijn rond voor 2013
Beleid met betrekking tot alcohol en jongeren komt in de cie. O&W. Beleid met betrekking
tot handhaving komt begin 2013 in de cie. F& V w.o. aandacht voor het cursus
Trimbosinstituut
Cijfers openbare orde team geven we door zodra die er zijn.
Functioneren van C2000 heeft aandacht ook bij de Euroborg en de schriftelijke
beantwoording van eerdere vragen over C2000 komen er na verdere aanscherping aan.
Er is zeker aandacht voor het verhoogde aantal inbraken.

k. Programma’s 11-13: Stadhuis en stadjer; Bedrijfsvoering; Overig (F&V)
Wethouder Schroor
- Er komt een nota over sociale mediabeleid in 2013
- In de nog niet definitieve nota internationalisering is de ambitie opgenomen om te
onderzoeken of met ook externe financiering is te komen tot een welkomscentre buitenlandse
werknemers, dus niet alleen studenten. Zit in portefeuille van burgemeester.
- Het initiatief voorstel over maximaal gebruik maken subsidierelatie i.p.v. aanbesteden pakt
wethouder Schroor erbij en indien mogelijk komt er een schriftelijke informatie over hoe dat
tot nu toe is gegaan in de praktijk .
- Het signaal over de gemeentelijke archieffunctie wordt opgepakt en uitgezet bij het GMT.
- Zodra de nieuwe wet is aangenomen komen we bij u terug om het inkoopbeleid te bespreken
en te kijken welke invloed dat op ons beleid moet hebben.

l. Programma’s 14-15: Lokale belastingen en heffingen; Alg. inkomsten en post
onvoorzien (F&V)
Wethouder Schroor
- Zegt toe om samen te kijken of er volgend jaar t.a.v. de precario winst te behalen is in de
kosten die nu worden toegerekend. Te onderzoeken of door de handhaving minder te doen
zonder dat ten koste gaat van de kwaliteit in de ruimte er een efficiency winst te behalen is.
- Wethouder Schroor geeft zijn collega van Cultuur mee om volgend jaar bij het beoordelen
van de efficiency van het CBK ook te kijken naar de kostendekkendheid van het CBK .
- Gestelde vragen die nog niet zijn beantwoord worden door wethouder Schroor beantwoordt in
de commissie F&V van 7 november s ’avonds.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m. Algemeen, paragrafen en financieel perspectief (F&V)
Weth. Schroor
- De brief n.a.v. gestelde vragen komt a.s. dinsdag na collegevergadering
- Er komt een aanpassing van de tarievennota op het punt van de precariobelasting
- De genoemde financiële tegenvallers na afsluiting van de concept-begroting worden nog even
schriftelijk op een rijtje gezet
- Zal wethouder Van der Schaaf vragen te rapporteren over het effect van de inzet van ISVmiddelen voor woonschepenhaven > wat kunnen we daardoor niet meer doen
- Zal volgend jaar een discussie voorbereiden over het omlaag brengen van de kosten (van
innen / toezicht houden) in relatie tot o.m. de ontwikkeling van het Shared Service Center (en
wellicht ook door regeldrukvermindering) – overzicht m.b.t. kostentoerekening (cijfers vorig
jaar) komt z.s.m. al naar commissie toe
- Zoekt voor de raad uit wat de informatie over a.s. nieuw rijksbeleid t.o.v. leges WOBverzoeken betekent voor het voorgestelde beleid in de begroting
- Geeft vraag over windmolens op de Stainkoeln en wat dat betekent voor vogels door aan
wethouder Seton
- Wethouder Seton zegt toe dat motie Meatfree Monday gewoon moet worden uitgevoerd (voor
het overige komt voedselvisie en alles wat daarmee samenhangt eind van de maand in B&V
aan de orde)
- Extra bijdrage aan Stadstoezicht is eenmalig, organisatie zoekt voor vervolg oplossing zodat
toezegging van budgetneutraliteit wordt gestand gedaan.
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Geachte mevrouw, heer,
Onlangs hebben uw commissievoorzitter en ik, tijdens ons halfjaarlijks overleg, een
aantal afspraken gemaakt over de LTA en de voortgang van moties en
initiatiefvoorstellen. Hierover wil ik u graag informeren. Gelijktijdig gebruik ik de
brief om een aantal nog openstaande toezeggingen te beantwoorden.
1. Nieuwe data bestaande onderwerpen LTA.
In uw LTA zijn een aantal onderwerpen genoemd waarvan ik constateer dat we de
afgesproken aanleverdatum niet hebben gehaald of zullen halen. Hiervoor doe ik
bijgaand een voorstel. Dit betreft de volgende onderwerpen:
1) Voedselvisie: deze stond gepland voor 19 September. Dit is niet gelukt. Op
2 oktober jl. heeft ons college de voedselvisie vastgesteld, waama deze aan u is
toegezonden.
2) Evaluatie warenmarkt: stond gepland voor 10 oktober. We hebben destijds
voorgesteld dit gelijktijdig te behandelen met de visie Grote Markt. Omdat dit
traject langer zal duren dan in eerste instantie verwacht zullen we de evaluatie
warenmarkt hiervan loskoppelen. Ik verwacht deze in voor de commissie van
februari 2013 aan u te kvmnen voorleggen.
3) Voortgangsrapportage Wonen op het Water: het streven is de rapportage zo
spoedig mogelijk aan u voor te leggen.
4) Onderzoek begraafplaats Noorddijk: deze stond eveneens voor oktober gepland.
We zijn op dit moment nog in overleg met de bewonersorganisatie. Ik informeer
hierover in december per brief
5) Voortgang proef geluidsnormen en bastonen.' in het kader van het
evenementenbeleid doen we een proef betreffende de geluidsnormen en bastonen.
Dit staat gepland voor december 2012. Ik stel voor om dit met een maand te
verschuiven naar januari 2013.
6) Startnotie nieuw water en rioleringsplan, uw raad stelt eind 2013 het nieuwe
water en riolering plan 2014-2018 vast. Hiervoor heeft u aangegeven een
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Volgvel Ivan3
Ondemerp LTA, stand van zaken moties en toezeggingen

startnotitie te willen bespreken in december 2012. Omdat hier nog ruim tijd is stel
ik voor deze door te schuiven naar februari 2013.

2. Nieuwe onderwerpen LTA.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om een aantal onderwerpen toe te voegen
aan de LTA. Dit betreft een paar nieuwe onderwerpen en voor november en december
2012 drie kredietaanvragen.
1) Uitwerking structuurvisie Graf in Stad, voorstel en kredietaanvraag
(november).
2) Meerjaren investeringsplan: vervangingsinvesteringen lang cyclisch onderhoud,
kredietaanvraag jaarschijf 2013 en terugblik 2012 (december 2012).
3) Kredietaanvraag riolering, sanering riolering jaarschijf 2013 (december 2012).
4) Standplaatsenbeleid:(februari 2013).
5) Bomenstructuurplan: wdj zijn voomemens om in 2013 te komen met een nieuw
bomenstmctuurplan. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidende
werkzaamheden. Ik zal u over een datum op een later tijdstip nader informeren.
3. Initiatiefvoorstellen.
Park Selwerd: in de commissie vergadering van 4 September jl. heb ik gemeld dat
het plan voor het park Selwerd dit najaar wordt gerealiseerd. Ik heb u hierover een
brief toegezegd. Mijn voorstel is nu om de rapportage hierover op te nemen in de
evaluatie ecologisch beheer die het college in maart 2013 zal aanbieden.
Einde gratis draagtasjes: in december 2012 sturen wij u een brief met daarin de
onderzoeksuitkomsten naar aanleiding van het initiatiefvoorstel.
4. Openstaande moties.
De nog openstaande moties Vleesconsumptie en Meatfree Monday worden
meegenomen bij de uitvoering van de voedselvisie. Wij streven er naar u nog voor het
einde van het jaar hierover te informeren.
5. Toezeggingen.
Huishoudelijk afval: bij de bespreking van de rekening 2011, op 23 mei jl., heeft u
gevraagd naar de haalbaarheid van de landelijke doelstelling hergebmik huishoudelijk
afval voor de gemeente Groningen.
In het landelijke beleid wordt uitgegaan van 60% hergebmik van het huishoudelijk
afval. Dit is een gemiddelde waarbij, in tegenstelling tot het verleden, geen
onderscheid meer wordt gemaakt in stedelijkheidsklassen. Grotere steden halen
immers, over het algemeen, deze hergebmiksdoelstelling niet. De gemeente
Groningen gaat er in het afvalbeheerplan van uit dat in 2015 53% hergebmik haalbaar
is, op basis van de in het afvalbeheerplan voorgestelde en afgesproken maatregelen.
De monitor over 2011 laat zien dat de gemeente 51% heeft bereikt. Door
optimalisaties bij verschillende deelstromen verwachten wij de 53% te kuimen halen.
Zonder ingrijpender beleidsmaatregelen dan voorgesteld in het afvalbeheerplan is
60% hergebmik voor de stad Groningen niet haalbaar.
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»t\te

Volgvel 2 van 3
Onderwerp LTA, stand van zaken moties en toezeggingen

Klachten marktkooplui betreffende communicatie Radio 538A¥archild: bij de
rondvraag van de commissievergadering van 14 maart jl. heeft de fractie van
GroenLinks vragen gesteld over communicatieproblemen met standhouders rondom
de actie Warchild van radio 538.
Radio 538 maakte destijds bij ons bekend dat zij haar slotmanifestatie voor Warchild
op vrijdag 16 maart 2012 in Groningen wilde houden. Hiertoe werd gedurende 24 uur
vanaf de Grote Markt een uitzending verzorgd en werd een eindfeest gehouden,
welke beiden geheel aan het genoemde goede doel ten goede kwamen. Wij hebben
deze actie destijds omarmd, gezien dit goede doel. De actie heeft tevens bijgedragen
aan de profilering van Groningen als "bmisende stad". Gevolg van deze actie was
echter wel dat vooral de wareimiarkt op de Grote Markt gedeeltelijk moest wijken.
Onze berichtgeving aan betreffende ondernemers en de Centrale Vereniging voor
Ambulante Handel (CVAH) over de consequenties hiervan voor de wareimiarkt, was
toen niet voldoende duidelijk. Wij hebben gehandeld conform artikel 2.5 van het
Marktreglement zijn deze marktondememers in verband met dit grootschalig
evenement verplaatst naar een andere locatie op dezelfde dag. Hierin staat vermeld
dat de warenmarkt op de Grote Markt maximaal twee keer per marktdag per jaar voor
een grootschalig evenement geheel of gedeeltelijk kan worden verplaatst dan wel
worden afgelast of op een andere tijd worden gehouden.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben we goed gesproken met de CVAH en de
marktondememers. Ik beoog om gezamenlijk met de CVAH en de marktondememers
vorm te geven aan de activiteiten op de Grote Markt, namelijk de warenmarkt en
evenementen. Dit doen wij met begrip voor elkaars standpunt en binnen de bestaande
regelgeving. Het bestuur van de lokale CVAH is onlangs, onder dmk van de
landelijke CVAH, opgestapt. Wij zetten in op het aansterken van de relatie met het
nieuwe bestuur van de CVAH om in de toekomst - vanuit voomoemd uitgangspimt dergelijke commimicatieproblemen te voorkomen. Daamaast werken wij aan "een
blauwdmk" voor de Grote Markt en Vismarkt als evenemententerrein, welke aan
evenementenorganisatoren duidelijkheid moet geven over de mogelijkheden en
onmogelijkheden op deze terreinen o.a. in verband met de samenloop met de
warenmarkt. Over deze "blauwdmk" wordt met betreffende marktondememers
overlegd, voordat deze door ons wordt vastgesteld.
Ik vpfffb^^w er op dat ik u voldoende heb geinformeerd.
iet vriend!plijkeygro( !t,
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Afspraken Voorzitter B&V en Wethouder Verkeer m.b.t. LTA etc.
n.a.v. besluitenlijst 10 oktober
• Wethouder Van Keulen zegt toe dat er een procesbrief komt inzake de Zuidelijke Ringweg,
met nieuwe planning en aandacht voor het betrekken van de raad; de tweede toezegging op
deze besluitenlijst wordt meegenomen (meenemen ingekomen brieven over dit onderwerp)
n.a.v. besluitenlijst 7 november
- De meeste toezeggingen zijn beantwoord in begrotingsbrief van 13 november, dat betekent
voor LTA:
o Februari 2013: informatie over voortgang integrale verkeers- en vervoersvisie
o Februari 2013: nadere informatie over situatie fietsparkeren bij Hoofdstation
o Maart 2013: informatie over stand van zaken gevolgen rijksbeleid OV-studentenkaart
o Mei 2013: notitie schone auto’s en duurzame mobiliteit incl. verduurzaming
gemeentelijk wagenpark en elektrische oplaadpunten in parkeergarages
o 2013 (PM): evaluatie nota Aardgas tenzij.
- Wethouder van Keulen stelt voor om vragen m.b.t. bezettingsgraad van parkeergarages te
betrekken bij vervolgbespreking Parkeerbedrijf
n.a.v. LTA (nummering volgt versie die aan agenda 21 november hangt)
- nr. 1 laten vervallen (heel algemeen en vanzelfsprekend)
- nr. 3, 5, 10, 63 en 105 laten vervallen (niet meer relevant na besluit over einde tram)
- antwoord op nr. 6 is onderweg
- nr. 53 voorlopig op PM (nieuwe oriëntatie nodig na wegvallen tram)
- nr. 64 is ontvangen
- nr. 99 en 102 komen voor de commissie van december
- nr. 104 is geleverd bij ontwerp-bestemmingsplan Ring Oost
- nr. 106 wordt vervangen door info over situatie fietsparkeren hoofdstation in februari
- nr. 135 komt in ontwerp in januari
- nr. 137 = nr. 142 (= Groningen Bereikbaar) en wordt voorlopig even op PM gezet (in
afwachting van financiering)
- nr. 145 wordt 2e kwartaal 2013 (door wegvallen tram ontstaat nieuwe situatie, vraagt
herbezinning)
- nr. 146 wordt 2e kwartaal 2013
- nr. 165 wordt maart 2013
- nr. 166 wordt 2e kwartaal 2013
- nr. 167 wordt waarschijnlijk ook 2e kwartaal 2013 (RO/EZ checkt)
- nr. 168 RO/EZ checkt
- nr. 170 voorlopig op PM (wethouder wil zich oriënteren)
- nr. 171 wordt maart 2013
- nr. 182 wordt 4e kwartaal 2013
n.a.v. TIM-lijst
- de volgende moties kunnen op ‘afgehandeld’:
o Fietsenstallingen Werkmanbrug
o Proef met snelheidsdisplays – deel 2
o Tarieven Openbaar Vervoer
o RegioTram
o Verkeersveiligheid Eemsgolaan
- Over de volgende moties is een brief onderweg:
o Wachttijdvoorspellers
o Fietsobstakels
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Raadsvoorstel

/'''^Gemeente

\jroningen
Registratienr.
Datum raadsvergadering

RO 12. 3276079

Datum B&W besluit 16-10-2012

Raadscommissie

Portefeuillehouder

Datum raadscommissie

Stellar

H. Criens

Bijlagen 1 projectofferte

Telefoon

3678453

E-mail

Ieen.criens@groningen.nl

Onderwerp
Uitwerking van de stmctuurvisie "Een graf in Stad"
Concept raadsbesluit
D e raad besluit:

I.
II.
III.
IV.

een budget van 74 duizend euro beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de
stmctuurvisie "Een graf in Stad";
de kosten te dekken uit de geoormerkte middelen in de reserve "afkoopsommen onderhoud
graven";
kennis te nemen van de projectofferte "uitwerking Een graf in Stad";
de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig te wij zigen.

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel
Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum
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-2(Pubiieks-)samenvatting

Op 25 januari 2012 heeft uw raad de stmctuurvisie "Een graf in Stad" vastgesteld. Hierin staat hoe
wij ervoor zorgen dat:
er ook in de toekomst voldoende capaciteit blijft op de begraa:^laatsen;
de kwaliteit van de inrichting van begraafplaatsen op een hoog peil blijft;
gebmikers zoveel mogelijk keuzevrijheid krijgen in soort en locatie van het graf en de vormgeving ervan.
Uw besluit werken we uit in beheerplannen. De doelen die in de stmctuurvisie zijn vastgelegd zijn
hierbij bepalend. We concretiseren de eindbeelden per begraafplaats en stellen de maatregelen vast
die hiervoor nodig zijn.
Inleiding

Door vaststelling van de stmctuurvisie "Een graf in Stad" heeft uw raad ons gevraagd de te bereiken
doelen voor de elf Groninger begraafplaatsen te beschrijven.
Het gaat daarbij om de landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en ecologische waarden,
als ook de stedelijke fimctie. Dit project omvat per afzonderlijke begraafplaats een omschrijving van
de juridische procedures en de beheermaatregelen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.
Beoogd resultaat

Per begraafjplaats vatten we de juridische procedures en beheermaatregelen samen in een beheerplan. Deze beheerplarmen vormen het kader voor enerzijds de uitvoeringsmaatregelen voor het
beheer en onderhoud en anderzijds de te nemen juridische, administratieve en informatieve stappen
voor uitbreidingen en sluitingen van begraafplaatsen.
Kader

Uw raad heeft op 25 januari 2012 de visie "Een graf in Stad" vastgesteld.
Argumenten/afwegingen

De in de visie omschreven doelen zijn in algemene termen vastgelegd. Deze algemene omschrijvingen werken we nader uit. Dit op het gebied van vormgeving van de begraafiplaatsen en ook de
juridische, administratieve en informatieve maatregelen die we moeten treffen bij het mimen van
graven, het sluiten of uitbreiden van begraafplaatsen. De maatregelen verschillen per begraa^laats
en de uitvoering om de beoogde doelen te bereiken spreiden we over meerdere jaren. We leggen de
maatregelen vast in beheerplannen. In deze beheerplarmen:
omschrijven en visualiseren we het eindbeeld;
omschrijven we de hiervoor benodigde beheermaatregelen, inclusief de kostenaspecten en het
tijdspad;
nemen we de juridische, administratieve en informatieve stappen op.
Bijzondere aandacht vraagt het pieteitsvol mimen van de graven met verlopen rechten op begraafplaats Selwerderhof. Hiermee starten we begin 2015. We werken de procedures die hiervoor nodig
zijn uit, inclusief de financiele consequenties, en zorgen voor een zorgvuldig communicatieplan.
Hierover zullen wij u medio juli 2013 nader informeren.
Maatschappelijk draagvlak/participatie

De eindbeelden en de beheerplannen vloeien voort uit de vastgestelde stmctuurvisie "Een graf in
Stad". De maatregelen die noodzakelijk zijn om deze einddoelen te bereiken stellen we vast op basis
van de input van vakspecialisten en juristen. Deze plannen leggen we voor advisering voor aan
inteme en exteme belanghebbenden (nabestaanden, bewonersorganisaties). Door deze aanpak
ontstaat een breed maatschappelijk draagvlak.
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3Financiele consequenties

De kosten voor de projectuitwerking van de stmctuurvisie "Een graf in Stad" bedragen in totaal
€ 74.000,— die we over twee jaarschijven spreiden, te weten:
€30.000,-in 2012;
€44.000,-in 2013.
De kosten kurmen worden gedekt uit de hiervoor geoormerkte middelen in de reserve
"afkoopsommen onderhoud graven". De bestemming van de reserve afkoopsommen onderhoud
begraven is in de begroting 2012 vastgelegd met de omschrijving: "De reserve is de komende jaren,
naast het opvangen van risico's, nodig voor uitgestelde werkzaamheden en de gevolgen van de beleidsnota op de begraafplaatsen."
De middelen voor jaarschijf 2013 worden bij de begroting 2013 meegenomen. Voor de uitgaven in
2012 moet de begroting worden gewijzigd.
Begrotings wij ziging
Begrotingswijziging 2012

Betrokken dienst(en)
Naam voorstel
Incidenteel/Structureel
Soort wijziging

RO/EZ
uitwerking stmctuurvisie "een graf in de stad"
Incidenteel
Exploitatie

iFinanciele begrotingswijziging
9.1 Kwaliteit leefomgeving

Lasten
30

Totalen begrotingswijziging

30

Baten

-

Saldo
3030-

Toevoeging
reserve

-

Onttrekking
reserve
30

30

Saldo

-

Realisering en evaluatie

Het totaalresultaat is gereed op 1 januari 2014. De individuele beheerplannen zijn beschikbaar
volgens het in de projectofferte opgenomen tijdsplan. Uw raad stelt de afzonderlijke beheerplarmen
vast.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

/'

y

de burgeirieestet, ..-'' ,
dr. J.P. (Pet^i-) Ilehwinke'l

de secretaris,
drs. M.A.

Jl [X,

./
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BfJLAGE
Uitwerking structuurvisie *Een graf in Stad'
Programmaleider
Projectmanager en steiier
Opgesteld

P. Groen
H. Criens
22juni2012

Bestemd voor behandeling in
(voor zover van toepassing)

MT
VDB
PO('s)
College
RC

: 02 juh 2012
: n.t.b.

Naam project
Uitwerking structuurvisie 'Een graf in Stad'.

Omschrijving uit te werken project
Dit project is een nadere uitwerking van de stmctuurvisie 'Een graf in Stad'. Deze stmctuurvisie
beschrijft de te bereiken doelen voor de 11 Groninger begraafplaatsen met betrekking tot:
- de landschappelijke waarden;
- de cultuurhistorische waarden;
- de archeologische waarden;
- de ecologische waarden;
- de stedelijke functie.
Dit project omvat per afzonderlijke begraafplaats een analyse van de bestaande situatie, het opstellen
van een gezamenlijk gewenst thematisch eindbeeld op basis van eerdergenoemde waarden en
relevante stedelijke thema's en het bepalen van de juridische procedures en beheermaatregelen die
nodig zijn om deze doelen te bereiken. De resultaten vatten we, per begraafplaats, samen in een
beheerplan. In deze beheerplannen:
- omschrijven en visualiseren we het eindbeeld;
- omschrijven we de hiervoor benodigde beheermaatregelen, inclusief de fasering en het
kostenoverzicht. Hierbij is het huidige niveau van het totale reguliere onderhoudsbudget van de
Begraafplaatsen maatgevend, juist met betrekking tot het onderhoud van de nieuwe eindbeelden.
De incidentele investeringskosten van de afzonderlijke maatregelpakketten per begraafplaats om
het eindbeeld te realiseren worden inzichtelijk gemaakt.
- nemen we de juridische, administratieve en informatieve stappen op.
De afzonderlijke beheerplaimen worden door de raad vastgesteld. Het totaalresultaat is gereed op 1
januari 2014. De individuele beheerplannen zijn beschikbaar volgens het tijdschema.
Bijzondere aandacht vraagt het pieteitsvol mimen van de graven met verlopen rechten op
begraafplaats Selwerderhof Hiermee willen we begin 2015 starten. We werken de procedures die
hiervoor nodig zijn uit, inclusief de financiele consequenties, en zorgen voor een zorgvuldig
communicatieplan. Hierover zullen wij de raad medio juli 2013 nader informeren.

Rol Stadsbeheer
Stadsbeheer is belast met:
- de projectleiding;
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de afstemming met inteme vakspecialisten op het gebied van landschappelijke, cultuurhistorische,
archeologische, stedelijke en ecologische waarden voor het bepalen van het eindbeeld per
begraafplaats;
het in beeld brengen van alle juridische consequenties en het opstellen van de te volgen procedures;
het informeren, overleggen en afstemmen met rechthebbenden, belanghebbenden en nabestaanden
de afstemming met omwonenden en bewonersorganisaties;
het maken van een beheerplan per begraafplaats inclusief de financiele consequenties;
het informeren van de portefeuillehouder en de bestuurlijke besluitvorming;
de inteme en exteme communicatie.

Projectplanning en -fasering
Projectplanning:
1

2013
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A u f S e n Okt Noi^ Dec Jan Feb M r t Apr Mei J u n J u l Aus Sep O k t Nov Ded
X
X
X

Onderwerp
Inventarisatie problematiek
Opstellen projectofferte / planning
l e inventarisatie maatregelenpakket begraafplaats I t / m i l
Opstellen programma van eisen begraafplaats 1 t/m 11
Samenstellen projectgroep(en)
Localieonderzoek begraafplaats I t / m i l

X
X
X

Opstellen plan van aanpak begraafplaats 1 tm 11
Informeren Wethouder
Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 1

33 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
34 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
35 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
36 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
37 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
38 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
39 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
40 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
[ 4 1 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden
42 Communicatie/inspraak begraafplaats 1
43 Communicatie/inspraak begraafplaats 2
44 Communicatie/inspraak begraafplaats 3
45 Communicatie/inspraak begraafplaats 4
46 Communicatie/inspraak begraafplaats 5
47 Communicatie/inspraak begraafplaats 6
48 Communicatie/inspraak begraafplaats 7
49 Communicatie/inspraak begraafplaats 8
50 Communicatie/inspraak begraafplaats 9
51 Communicatie/inspraak begraafplaats 10

62
63
64
65
66

X
X
X

Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 2
Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 3
Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 4

Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 5
14 Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 6
I S Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 7
16 Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 8
17 Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 9
18 Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 10
19 Uitwerken maatregelpakket + concept beheerplan begraafplaats 11
31 Juridisch traject/informatie naar rechthebbenden begraafplaats 1
32 Juridisch traject/informatie naar rechthebt>enden begraafplaats 2

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

X

begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

3
4
5
6
7
8
9
10
11

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

beheerplan
beheerplan
beheerplan
beheerplan

begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats
begraafplaats

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
2
3
4

X
X
X
X

Definitief beheerplan begraafplaats 5
Definitief beheerplan begraafplaats 6
Definitief beheerplan begraafplaats 7
Definitief beheerplan begraafplaats 8
Definitief beheerplan begraafplaats 9
Definitief beheerplan begraafplaats 10
Definitief beheerplan begraafplaats 11
Vervaardigen verzamelnota
Nota naar coll + brief naar de raad
Implementeren beheerplannen in de organisatie

X

X

Communicatie/inspraak begraafplaats 11
Definitief
Definitief
Definitief
Definitief

X

X
X
X
X
X
X

X
X

1

25

11

1 11 1 11

X
X
X

Raadsvoorstel - Uitwerking van de strutuurvisie Een graf in Stad

Proj ectorganisatie en capaciteit
Urenraming:
Medewerkers
Taak
Projectleider SB
Projectleiding, opstellen PvE + nota
Teamleider Begraafjjlaatsen
Advisering
Loket begraa^laatsen
Administratie / informatie rechthebbenden
SB-Beleid
Juridische procedures opstellen
Juridische Zaken
juridische check
Communicatie
Publicaties
Techn. Specialisten
Opstellen beheerplannen incl. kostencomponent
Projectgroep
Bepalen eindbeelden
- ROEZ-B&O-SO-PO deskundigen op het gebied van landschapsontwerp,
monumenten en archeologie;
- ROEZ-B&O-B&P-PM (ecologie);
- ROEZ-SB/SDC (de stedelijke functie).

Urenraming
500
100
800
60
40
60
550
200

De urenraming is gebaseerd op het uitwerken van 11 aparte beheerplannen. De uiteindelijk
noodzakelijke inzet is afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp en zal per beheerplan
verschillen. Gemiddeld houden we 210 uur aan per begraafplaats, dus in totaal 2310 uur.

Kosten project en dekking
Kostenraming:
Tijdelijke inhuur bij team Begraal^laatsen 800 x € 60,hischakeling adviesgroep 200 x € 100
Vervaardigen boekwerkjes beheerplannen
Publicaties
Informatiebijeenkomsten
Onvoorzien
Totale kosten projectorganisatie

€ 48.000
€ 20.000,€ 5.000,€ 2.000,€ 1.500,€ 1.500.€ 74.000,-

De kosten spreiden we over twee jaarschijven, te weten:
- €30.000 in 2012;
- €44.000 in 2013.
De projectkosten voor de uitwerking van de stmctuurvisie 'Een graf in Stad" worden gedekt uit de
geoormerkte middelen in de reserve "afkoopsommen onderhoud graven"
De kosten voor de praktische uitvoeringsmaatregelen die voortvloeien uit de
verschillende beheerplannen vallen buiten dit project.

Risico-analyse
De eindbeelden en de daar uit voorvloeiende beheerplannen vloeien voort uit de vastgestelde
structuurvisie 'Een graf in Stad'. We stellen deze samen op basis van de input van vakspecialisten en
juristen. De plannen leggen we voor advisering voor aan interne en exteme belanghebbenden. Door
deze aanpak ontstaat een breed draagvlak, waarbij kan worden aangenomen dat risico's op politick en
maatschappelijk vlak klein zijn.
Voor dit project is specifieke keimis van het Loket begraafplaatsen noodzakelijk. We gaan
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een van de loketmedewerkers hiervoor vrijmaken. Dh kan echter alleen waimeer deze personele inzet
wordt gecompenseerd. Daarom moeten we het Loket tijdelijk uitbreiden met 0,5 fte tot 1 januari 2014.

Voorstel
Het college besluit:
1. de projectofferte 'uitwerking stmctuurvisie "Een graf in Stad" vastte stellen;
2. de raad voor te stellen:
I.
Een budget van 74 duizend euro beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de
stmcmurvisie 'Een graf in Stad';
II.
De kosten te dekken uit de geoormerkte middelen in de reserve "afkoopsommen
onderhoud graven";
III.
Kennis te nemen van de projectofferte "uitwerking Een graf in Stad";
rv.
De gemeentebegroting 2012 overeenkomstig te wijzigen.;
3. het betreffende raadsvoorstel daartoe vast te stellen en voor te leggen aan de raad;
4. de dienstbegroting 2012 van ROEZ overeenkomstig te wijzigen.

Projectevaluatie

^_

Tweemaandelijkse voortgangsbesprekingen en temgkoppeling naar het afdelingshoofd Stedelijk
Beheer.
Tussentijdse besprekingen op beslismomenten.
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Raadsvoorstel

f

- 8 NOV 2012

Gemeente

\jroningen
Registratienr.

R O 12.3354826

Datum raadsvergadering

Datum B&W besluit 6-11-2012

Raadscommissie

Portefeuiiiehouder Jannie Visscher

Datum raadscommissie

Steiier

Cees de Haan

Bijiagen

Teiefoon

3678254

E-maii

Cees.de.haan@groningen
.nl

Onderwerp

Nacalculatie sanering riolering jaarschijf 2009
Concept raadsbesluit
De raad besluit:
I. de nacalculatie sanering riolering 2009 vast te stellen;
II. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 247 duizend euro voor de kredietoverschrijding bij de nacalculatie sanering riolering 2009;
III. de kosten te dekken uit de meeropbrengsten van de bijdragen van derden;
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.
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(Publieks-)samenvatting
In Hoogkerk is een groot deel van de riolering vervangen en is een gescheiden rioolstelsel aangelegd
waarbij het schone regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd maar
rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd. In diverse straten is het riool gerelined in plaats
van vervangen. Bij relining wordt de binnenwand van de rioolbuis bekleed met een kous die geiijkwaardig is aan een nieuwe rioolbuis. Ook in de Oosterpoort zijn diverse straten voorzien van een
nieuw riool. Bij de keuze tussen vervanging en relining worden de technische mogelijkheden beoordeeld waarbij er ook wordt meegewogen dat de bewoners en bedrijven hier zo weinig mogelijk hinder van mogen ondervinden waarbij de kwaliteit, robuustheid en duurzaamheid van het rioolsysteem
worden verbeterd en gewaarborgd. Met het project Waterslag 2, de aanleg van een rioolpersleiding
aan de oostkant van de stad, wordt het afvalwaterafvoersysteem van de stad veel minder kwetsbaar,
doordat het water via meerdere wegen kan worden afgevoerd. Ook de kans op vervuiling van de vijvers met riool water zal sterk afnemen. Met het aansluiten van de 430 woonschepen in de stad op de
riolering zijn de lozingen van ongezuiverd afval water op de stadswateren gesaneerd.
Inleiding

Voor investeringsprojecten met een investeringsbedrag groter dan 450 duizend euro dient een nacalculatie te worden opgesteld en aangeboden aan de raad. De nacalculatie sanering en riolering jaarschijf 2009 is opgesteld conform de richtlijnen in het Handboek Financieel Beheer.
Beoogd resultaat

Het resultaat is de financiele en technische afwikkeling van het programma sanering en riolering
2009. Alle projecten zijn uitgevoerd.
Kader

Het kader voor dit besluit zijn de nacalculatierichtlijnen opgenomen in het Handboek Financieel
Beheer gemeente Groningen.
Argumenten/afwegingen

In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd over het verloop van het programma sanering
riolering j aarschij f 2009.
Maatschappelijk draagvlak/participatie

De realisatie kwam tot stand door een goede samenwerking tussen de gemeente, aannemers en de
bewoners.
Financiele consequenties

Het programma riolering kent een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat de inkomsten uit
het rioolrecht alleen voor rioleringsprojecten mogen worden ingezet. Het programma 2009 vindt zijn
oorsprong in het door de raad vastgestelde Groninger Rioleringsplan 2009-2013. Op basis van het
Groninger (Water-) en Rioleringsplan wordt jaarlijks een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd,
waarin het programma zijn definitieve vorm krijgt. Daamaast zijn bij de nacalculaties van eerdere
jaarschijven twee nog niet uitgevoerde programma-onderdelen toegevoegd aan het programma
2009. De nacalculatie van het programma sanering riolering 2009 geeft de volgende financiele afwijkingen weer ten opzichte van de aangevraagde kredieten.
(bedragen x € 1.000,--)
Programma Krediet
2009
15.011

Realisatie
15.258

Afwijking
-247

Het krediet kent een overschrijding van 247 duizend euro. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten van derden.
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Begrotingswijziging voor investeringskrcdiet
Nacalculatie sanering riolering 2009
Betrokken dienst(en)
RO/EZ
Soort wijziging
aanvullend krediet
Tijdsplanning krediet
2012
lElBlfflSidSlffigEStBSSiaSPg
9.1 Kwaliteit Leefomgeving
Totalen begrotingswijziging

Realisering en evaluatie

De diverse locaties zijn zowel technisch als financieel afgerond en opgeleverd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

jemeester,
(Peter) Rehwinkel
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Raadsvoorstel

/

^Gemeente

,

%jroningen
Registratienr
Datum raadsvergadenng 29 oktober

RO 12.3149469

Datum B&W besluit 02-10-2012

Raadscommissie

B&V

Portefeuillehouder Visscher

Datum raadscommissie

10 oktober

Steller

Wout Veldstra

Publiciteit

Telefoon

3678314

Bijlagen

E-mail

wout.veldstra@groninge
n.nl

Onderwerp

Gemeentelijke voedselvisie
Concept raadsbesluit

De raad besluit:
I.
de beleidsvisie "Groningen groeit gezond" vast te stellen;
II. de kosten ad € 75.000,-- te dekken uit het ISV-budget (gedeelte groen-blauw).

II

II'3316260*
Aanwijzingen: status.
Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Classificatienr

31

Raadsvoorstel inzake gemeentelijke voedselvisie

Beoogd resultaat

We willen met een duurzame voedselvisie meer aandacht en w^aardering voor lokaal voedsel van
goede kwaliteit bereiken, de energie rondom dit onderwerp in de samenleving ondersteunen en bestaande initiatieven verbinden. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de transitie naar
een meer duurzame economic. Bijkomende resultaten zijn een meer levendige stedelijke ontwikkeling, versterking van de lokale economic, een betere kwaliteit van de leefomgeving en versterking
van de biodiversiteit, verbetering van de sociale samenhang in de wijken, een versterking van het
Fairtrade-beleid en een gezondere en meer bewuste Stadjer.
Kader

De voedselvisie is een integraal beleidskader waarmee samenhang kan worden gevonden in tot nu
toe min of meer losse activiteiten, zoals Fairtrade en het project de Eetbare Stad. Daamaast wordt er
ook een verbinding gelegd met onderwerpen uit het preventief gezondheidsbeleid, healthy ageing en
het afvalbeleid.
Tijdens het proces van beleidsontwikkeling is de interne organisatie regelmatig betrokken. Zo is er
een inter-gemeentelijke voedselwerkgroep ingesteld, waarmee tijdens het opstellen van de visie
regelmatig is afgestemd, heeft er een presentatie van de visie plaatsgevonden voor een grotere groep
intern betrokkenen uit diverse sectoren en is er over het nog aan te leveren programma met
vertegenwoordigers van de meest betrokken diensten (MD, GGD en SOZAWE) overlegd over de
implementatie en de uitvoering. Daarbij is gebleken, dat op veel plaatsen begrip voor de urgentie
van een fimdamentele systeemverandering aanwezig is, evenals het besef van de noodzaak voor een
gemeentelijke rol daarin. We verwachten dat deze aanpak een snelle uitwerking van de visienota na
de vaststelling mogelijk maakt.
Argumenten/afwegmgen

De ontwikkeling van beleid op het gebied van voedsel is actueel, omdat wij de noodzaak van een
gemeentelijke bijdrage aan een duurzamer voedselsysteem en aan een duurzamere wereld erkennen.
Er is op dit moment sprake van een groeiende vraag vanuit de samenleving en het bedrijfsleven,
waar vanuit de overheid tot nu toe geen adequaat antwoord op komt. Met een gemeentelijke voedselvisie kan in onderlinge afstemming met de andere betrokken overheden een samenhangend
draagvlak voor verschillende initiatieven en projecten geboden worden, waarmee bovendien de lokale economic wordt ondersteund. We kiezen daarom voor een intensieve samenwerking met de
Regio Groningen-Assen en de provincie Groningen, om een eenduidige aanpak te garanderen en
elkaar ook in de uitvoering te kuimen versterken.
We gaan daarbij niet zelf projecten initieren, maar we ondersteunen en versterken de groeiende
energie in dit opzicht uit de samenleving, waarmee meer zelfvertrouwen bij de initiatiefnemers,
meer sociale cohesie bij de deelnemers en daarmee ook meer draagvlak ontstaat. De gemeente faciliteert en ondersteunt voor zover nodig, wat leidt tot een minimale inzet met maximaal resultaat.
Bij de ontwikkeling van de voedselvisie is contact gelegd met andere steden via het landelijke netwerk Stadslandbouw, dat wordt georganiseerd vanuit het ministerie van EL&I door de Universiteit
van Wageningen. Op diverse plaatsen zijn soortgelijke ontwikkelingen aan de gang die zich afhankelijk van de lokale situatie, soms meer bedrijfsmatig als stadslandbouwprojecten en elders meer in
de sfeer van groenparticipatie ontwikkelen. De vooral particuliere initiatieven worden min of meer
incidenteel ondersteund door de lokale overheden, maar meestal ontbreekt een integrale visie. We
hebben daarom bij het opstellen van de beleidsvisie ook gebruik gemaakt van buitenlandse ervaring.
In Toronto en Londen is lokaal voedselbeleid in een beleidsvisie geformuleerd en ook al geruime
tijd geleden in uitvoering genomen.
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Maatschappelijk draagvlak/participatie

Het wordt steeds duidelijker dat er een transitie nodig is van de consumptiemaatschappij naar een
meer duurzaam economisch systeem, dat rekening houdt met de natuurlijke grenzen van de aarde. Er
is een groeiend aantal mensen, dat zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van hun leefomgeving en de toekomst van de volgende generaties. Dat zij bereid zijn daarvoor hun leefpatroon aan te
passen, blijkt met name in het consumptiegedrag. Niet alleen stijgen de verkoopcijfers van biologische producten jaarlijks, maar onder druk van de consumenten zijn recent de ergste uitwassen van
het systeem (de plofkip en de kiloknaller) tot ongewenst product verklaard.
De bereidheid om de consequenties van een meer verantwoord voedselproductiesysteem te aanvaarden, bleek ook uit de enquete die in de Week van de Smaak 2011 is gehouden bij het Stadspanel. De
resultaten hiervan zijn voor u beschikbaar; er blijkt niet alleen een kritische houding ten aanzien van
vleesconsumptie, maar ook een bereidheid om de financiele consequenties van een meer verantwoorde voeding te dragen, mits de opbrengst hiervan ten goede komt aan de lokale economic. Op
basis van dit resultaat was voorzien dat de Ommelander Markt waar de producenten zelf hxm waren
aanbieden, op voldoende belangstellend publiek kon rekenen. Deze activiteit uit het programma van
de Hoofdstad van de Smaak 2011 bleek inderdaad een zeer gemotiveerd publiek aan te spreken; de
markten worden in 2012 met succes maandelijks gehouden.
Vanaf het moment dat in 2009 groenparticipatie in Groningen mogelijk was, hebben bewoners in het
project De Eetbare Stad op allerlei plaatsen moestuintjes aangelegd en fruitbomen geplant. Het is
met meer dan veertig locaties inmiddels het belangrijkste project in de Groningse stadslandbouw
geworden. Enkele corporaties en diverse natuurorganisaties werken enthousiast mee aan deze nieuwe vorm van groenbeheer.
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft recent in de Balans van de leefomgeving over 2012
geconstateerd "dat een duidelijke en consistente stellingname van de overheid over de richting en de
ambitie van een duurzaam voedselsysteem de partijen in de voedselketen eerder in beweging kan
zetten.... Als partijen weten waar ze aan toe zijn, zijn ze eerder bereid te investeren in verduurzaming; hun afbreukrisico is dan minder groot."
Communicatie

Een goede organisatie van het draagvlak is cruciaal voor het welslagen van nieuw beleid. Dat vraagt
om begrip en medewerking van de betrokkenen in de interne organisatie en duidelijkheid voor de
externe betrokkenen ten aanzien van de bedoelingen en de werkwijze. Voor beide aspecten is een
goede voorlichting en publiciteit zeer noodzakelijk. Deze is vanaf het begin met de Regio GA en de
provincie afgestemd en zal zoveel mogelijk in samenwerking met relevante partijen als Forum
Duurzaam en de Natuur- en Milieufederatie worden uitgevoerd. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van
traditionele middelen als een nieuwsbrief en een website, maar ook van sociale media. Ook de bestaande reguliere afstemming met organisaties als GCC, Horeca Nederland, partners in het Lokaal
Akkoord en de (boeren)natuurorganisaties worden hierin betrokken.
Financiele consequenties

Omdat de uitvoering van de visie wordt geintegreerd in bestaande programma's en de personele
gevolgen beperkt blijven, verwachten wij op dit moment geen extra kosten te hoeven maken De
nieuwe voedselcoordinator die de implementatie begeleidt, inclusief de vraagbaak vergt wel een
gedeelde fte, die binnen de bestaande capaciteit van de dienst RO/EZ gerealiseerd kan worden. De
uitwerking van het programma en de implementatie van de visie vergt de komende jaren een
werkbudget van 75.000 euro. Dit bedrag kan uit het bestaande ISV-budget, onderdeel groen-blauw
beschikbaar gesteld worden.
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Realisering en evaluatie

Aansluitend op de vaststelling door uw raad van de visie "Gromngen groeit gezond" zal door de
nieuwe coordinator een programma worden opgesteld, waaruit duidelijk wordt wat er van de
verschillende beleidsterreinen verwacht wordt. Het gaat hierbij in de meeste gevallen niet om
nieuwe zaken, maar om een herformulering van bestaande taken. Vanuit het perspectief van de
voedselvisie krijgen deze activiteiten in veel gevallen meer samenhang, vaak meer inhoud en soms
een nieuwe betekenis. De Eetbare Stad is bijvoorbeeld niet alleen een groenparticipatieproject, maar
speelt ook een cruciale rol bij de fiinctionelc invulling van stedelijke openbare ruimte, versterking
van de biodiversiteit, de sociale samenhang in de wijken en de bewustwording van bewoners ten
aanzien van de herkomst van hun voedsel. Ook zal in dit kader de vermlndering van vleesconsumptie in de gemeente, zoals voorgesteld in de aangenomen moties "Vleesconsumptie" van 24 november
2010 en "Meatfree Monday" van 29 juni 2011, nader worden uitgewerkt.
Wanneer de organisatorische voorwaarden voor de implementatie van het voedselbeleid gerealiseerd
kunnen worden, zullen veel activiteiten uit het programma binnen een jaar worden ingezet. Wij zullen jaarlijks over de voortgang van het beleid aan uw raad rapporteren.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Gromngen,

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

•gemeester,
(Peter) Rehwinkel
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'Be the change we seek to see'
Mahatma Gandhi

De voedselvisie van de gemeente Groningen

Groningen groeit gezond

September 2012
Afdeling Beleid en Programmering
Dienst RO/EZ, Gemeente Groningen
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Er is iets mis nnet ons voedselsysteem. Jaarlijks sterven er bijna evenveel mensen aan obesitas als aan Monger,
producenten van voedsel krijgen niet de juiste prijs voor hun product en een derde van het wereldwijd geproduceerd
voedsel gaat ergens in het proces verloren. Grote problemen, maar voor een oplossing moeten we klein beginnen. Alles
staat of valt namelijk met de keus van de consumenten.
Hoe kan de gemeente hier een rol in spelen? We zijn al goed op weg met het Fairtradebeleid, het project 'De Eetbare Stad',
de benoeming van Groningen als De Hoofdstad van de Smaak in 2011 en de daaruit voortgekomen Ommelander Markt, die
zoveel belangstelling trok dat deze ook de komende jaren structureel zal worden voortgezet.
We willen samenhang brengen in tot nu toe losse projecten en ad-hoc besluiten. Vandaar deze beleidsvisie, die duidelijk
een lijn zet hoe we de weg naar een duurzamer voedselsysteem gaan ondersteunen. We kiezen er in eerste instantie voor
om pioniers en de 'early adopters' te helpen door ze te verbinden, te ondersteunen, te faciliteren, betrokken te zijn en te
begeleiden. De tweede lijn in deze visie is meer enthousiasmerend en stimuierend van aard en richt zich op de grote
middengroep. Ook willen we gedrag ontmoedigen dat schadelijk is en negatieve effecten heeft op andere mensen, dieren
en de natuur. Hiernaast zal de gemeente dienen als coordinatie- en aanspreekpunt voor projecten met voedsel in en
rondom de stad. Concreet betekent dit, dat burgers en ondernemers bij de gemeente terecht kunnen met vragen en
initiatieven.
Naast deze bijdrage aan de transitie naar een duurzamer voedselsysteem, leent het thema zich andersom bij uitstek om
een positieve bijdrage te leveren aan tal van onderwerpen. Zo kan het worden aangewend om de kwaliteit van de
leefomgeving en de volksgezondheid te verbeteren, maar ook sociale cohesie in wijken en buurten, de lokale economie en
werkgelegenheid, ecologie en welzijn in de stad. Hierdoor biedt deze visie een mooie kans tot samenwerking op basis van
een integrale aanpak.

Samenvatting
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Inleiding

39

Deze beleidsvisie gaat met name over de positionering en de rol van de gemeente en over hoe we dit gaan uitwerken. De
indeling van dit stuk is als volgt.
Eerst wordt de aanleiding voor deze visie beschreven, waarna er een overzicht volgt van al bestaande programma's en al
bestaand beleid, binnen en buiten de gemeente. Daarna wordt de rol van de gemeente beschreven. Eerst ten opzichte van
onze samenwerkingspartners; de Provincie en de Regio Groningen, en vervolgens ten opzichte van de inwoners en
ondernemers van de stad. In de 'wandeling door de toekomst' wordt een beeld geschetst van Groningen over ongeveer 30
jaar. De vraag die hieraan ten grondslag ligt, is: 'waar wiiien we naartoe?'. Bij deze visie is een tekening gemaakt door M.
Leuning. Deze tekening staat op de voorkant, maar is ook in een groter formaat toegevoegd als bijlage, met daarbij enige
toelichting. Dan volgen de doelen. Deze doelen en de eerder beschreven rol, zijn in het laatste hoofdstuk vertaald in
speerpunten. Deze speerpunten kunnen de basis vormen voor een uitvoeringsprogramma, dat op korte termijn zal worden
uitgewerkt.

De visie is tot stand gekomen bij de afdeling Beleid en Programmering van de dienst RO/EZ, maar is tijdens het proces
regelmatig afgestemd binnen de inter-gemeentelijke voedselwerkgroep. Ook heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden
met de Provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen, uit de behoefte (en noodzaak) om met deze andere regionale
overheden afte stemmen.
Vooraf aan de ontwikkeling van deze visie heeft een verkenning van de stadslandbouw- en voedseltrend plaatsgevonden,
zowel in Nederland als daarbuiten. Dit heeft geleidt tot een goed overzicht, waarin naar voren kwam dat: - een aantal
steden in Noord-Amerika voorlopers zijn in het inzetten van het thema 'voedsel' om een scale aan problemen op te lossen,
- Groot-Brittannie vooral lokaal opgezette initiatieven kent op het gebied van lokaal consumeren en produceren - en in
Nederland er vooral losse initiatieven bestaan, opgericht door particulieren en ondernemers, en heel soms ook door
overheden. Beleid op dit thema is in Nederland echter erg schaars. Groningen is hier in Nederland een van de eersten in.

Na een aanloop van ongeveer twee jaar, die begon met de uitnodiging van Carolyn Steel in Groningen (architect en
schrijfster van het boek 'The Hungry City') en die onderweg veel enthousiasme en steun opriep, ligt hier de gemeentelijke
voedselvisie.
Het doel van deze visie is om duidelijkheid te geven over waar we als gemeente staan ten opzichte van de beweging naar
een duurzamer voedselsysteem. Het geeft duidelijkheid aan bedrijven, instellingen, inwoners van de stad Groningen, de
provincie Groningen, de Regio Groningen-Assen en aan vele andere stakeholders in de regio en daarbuiten.

1
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Een korte introductie in de problematiek. Vanaf het begin van de twintigste eeuw is de bereiding en distribute van voedsel
geleidelijkaan geheel geindustrialiseerd. Na de tweede wereldoorlog is de handel in landbouwproducten geliberaliseerd,
met als gevolg vergaande mechanisering en schaalvergroting in de landbouw. Met name de laatste decennia blijkt het
systeem van voedselproductie dat daaruit is voortgekomen ernstige gebreken te vertonen. Er wordt veel energie en water

Uit een enquete over het thema, die in September 2011 bij het Stadspanel werd uitgezet (Wat doen we met het eten?,
2011), bleek een grote belangstelling voor een ander voedingspatroon en de bereidheid om daarvoor enige moeite te doen
en desnoods ook meer te betalen. De stijgende omzetten in de biologische sector wijzen ook in deze richting. (Monitor
Duurzaam Voedsel, 2011)
Deze groene revolutie speelt zich uiteraard niet alleen in Groningen af. In de meeste grotere steden in Europe, Amerika en
Australie ontwikkelen zich alternatieve methoden van voedselproductie, meestal samengevat onder de term
'Stadslandbouw'.
Waarom deze (schijnbaar) plotselinge aandacht voor dit thema? Een plausibele verklaring is het groeiend aantal personen
dat zich ongerust maakt over de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Organisaties als Transition Towns
hebben zich binnen enkele jaren ontwikkeld tot serieuze partners, die deze groep al een handelingsperspectief biedt.

Groningen was in 2011 Hoofdstad van de Smaak. Op verschillende manieren en op verschillende plaatsen in en rond de
stad is aandacht gevraagd voor voedsel; lokaal geproduceerd, met veel creativiteit bereid en feestelijk aangeboden. Een
van de succesvolste manifestaties was de Ommelander Markt; een experiment van regionale producenten die zelf hun
producten in de stad wilden verkopen. Niet alleen de producenten, maar ook de consumenten waren blij verrast. De markt
was een groot succes, mede door de diversiteit en de kwaliteit van de producten, maar ook door de sfeer die op de markt
aanwezig was. Bezoekers kwamen in zuIke groten getale, dat de initiatiefnemers inmiddels besloten hebben er in 2012 een
maandelijkse markt van te maken. (DvhN, 2012)
Soortgelijke ervaringen spelen zich af in het groenparticipatieproject 'De Eetbare Stad', dat in 2012 al de vierde jaargang
inging. Op meer dan zestig verschillende plaatsten in de stad hebben bewoners grote en kleinere plannen gemaakt om
met fruitbomen, vruchtenstruiken en (al dan niet gemakkelijke) moestuinen, hun woonomgeving op te sieren. Bij
Stadsbeheer is sinds 2010 een groenparticipatiemedewerker druk bezig met de begeleiding van ai deze initiatieven.
Daarnaast zijn er de volkstuincomplexen die tien jaar geleden met leegstand kampten, maar nu weer wachtlijsten hebben.
Cursussen over (biologisch) tuinieren zijn populair geworden en er zijn vele winkels, waaronder een pas geopende
speciaalzaak in de binnenstad, die benodigdheden verkopen voor doe-het-zelf stadstuinierders.

2
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gebruikt en bijna de helft van de opbrengst gaat in het totale proces verloren (Jenny Gustavsson, 2011). Omdat in veel
gevallen het afval van de voedselproductie niet hergebruikt mag worden, worden kringlopen verbroken, gaan grondstoffen
onnodig verloren en ontstaat er een onbalans van voedingsstoffen in de grond. De schaalvergroting in de landbouw fast
daarnaast het landschap aan. Omdat de sterk gemechaniseerde productie eenzijdig op de teelt van bulkproducten is
gericht, gaat in grote gebieden de biodiversiteit grotendeels verloren. Bij deze bulkproducten gaat het maar om een paar
gemakkelijk te kweken of te verbouwen rassen. Veel authentieke regionale groente- en fruitrassen worden daardoor niet of
nauwelijks meer verbouwt, met als gevolg dat ze verdwijnen.
Ondanks dat regels de toepassing steeds meer beperken, fast het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen de
kwaliteit van het leven in de bodem en het oppervlaktewater nog steeds aan. Hierdoor is de natuur in de stad
tegenwoordig bijna soortenrijker dan daarbuiten (Biodiversiteit in de landbouw, 2012). De schaalvergroting in de veeteelt
heeft geleid tot een zodanige kwetsbaarheid van de dieren, dat een dreigende uitbraak van dierziektes alleen met massale
ruimingen voorkomen kan worden.
Ook mensen ondervinden problemen van dit voedselsysteem. De keus voor voedsel wordt nu vooral bepaald door een
lage prijs en het beeld dat in reclames over producten wordt geschetst. Vaak zijn ongezonde en bewerkte producten een
stuk goedkoper dan verse groente, fruit, viees en vis, wat ertoe leidt dat gezinnen met een klein inkomen eerder kiezen
voor ongezonde producten. Ook is door de anonieme voedselproductie de kennis over voedsel bij veel mensen verdwenen
en daarmee vaardigheden als voedsel verbouwen, inmaken en koken, de kwaliteit er van beoordelen en soms zelfs voedsel
herkennen.
Veel consumenten zijn dus niet voor niets ongerust. Een opkomende trend hierin is dat men niet meer wacht tot er een
oplossing komt vanuit de overheid, maar vaker zelf het initiatief neemt. Steeds meer mensen geven er daarom prioriteit
aan dat hun eten van goede kwaliteit en op een juiste manier tot stand gekomen is, en willen dus ontdekken waar het
vandaan komt en hoe het groeit. Dat de Ommelander Markt, de Eetbare stad, de volkstuinen en biologische en duurzame
producten plotseling zo populair zijn, is een uiting van deze ontwikkeling. We willen deze initiatieven ondersteunen omdat
het een mooie kans is om samen met burgers tot oplossingen te komen. Hoe de we dit gaan doen, vindt u in deze nota.
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Toronto
Toronto is een van de eerste steden die het onderwerp 'voedsel' serieus heeft opgepakt. De stad zag het onderwerp als
middel om problemen aan te pakken rondom gezondheid, criminaliteit en de leefomgeving. Dit gebeurde al in 1991. Het
programma van Toronto: 'Cultivating Food Connections: Toward a Healthy and Sustainable Food System for Toronto' van
mei 2010, is nog steeds gericht op deze theme's. Een bijzondere invalshoek daarbij is de aandacht voor burgerparticipatie
en de faciliterende rol die de gemeente Toronto hierin inneemt. Deze aanpak is een inspiratie geweest voor de Groningse

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ons huidige voedselsysteem niet duurzaam is en grote gebreken vertoont,
die onder meer leiden tot vervulling, uitputting en verspilling. Alleen al om die reden zijn ingrijpende wijzigingen in de hele
keten van voedselproductie en consumptie noodzakelijk. De problemen zijn te groot en te integraal om ze aan de markt
overte laten. Het is daarom taak voor de overheid om initiatieven die een duurzamer voedselproductiesysteem
teweegbrengen te ondersteunen, en waar nodig actief in te grijpen.
Daarnaast blijkt het onderwerp ook een ideale manier te zijn om problemen op het gebied van volksgezondheid, sociale
cohesie in dorpen en steden, economie, werkgelegenheid, ecologie en welzijn aan te pakken. Des te meer reden om de
handschoen op te pakken. Hieronder een aantal voorbeelden van waar dit al is gebeurd.

Duizenden jaren lang was het verkrijgen en bereiden van voedsel de belangrijkste invulling van het bestaan. Voedsel
vergaren betekende hard werken, met grote, collectieve lichamelijke inspanning. Wat vergaard en bereid werd was
natuurlijk van aard, zonder toegevoegde stoffen. Dit beeld kantelde in relatief korte tijd: voedsel van nu wordt voor je
geproduceerd, wordt tot vlakbij je huis getransporteerd, wordt voor je bereid met allerlei toevoegingen - j e hoeft het alleen
nog maar aan te schaffen en te consumeren. De herkomst is vaak niet meer bekend, evenals de samenstelling.

3
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Foodtopia en de Regio
In 2010 hebben we de Britse schrijfster Carolyn Steel gevraagd de
visie die zij in haar boek "The Hungry City" heeft ontwikkeld voor een
op voedsel gebaseerde herbezinning van de relatie tussen de stad en
de regio, te vertalen naar de lokale situatie van de Stad en de
Ommelanden. Het resultaat, weergegeven in het boekje Foodtopia,
hebben we gepresenteerd aan de provincie, de regio en een groot
aantal stakeholders. Naar aanleiding daarvan heeft de Regio

Voor de voortzetting zijn zes doelen aangegeven. Deze zijn:
- "Strategie, synergie en aanjagen van het rijksbeleid dat de voedseltransitie aangaat, in partnerschap met bedrijven,
NGO's, kennis- en financiele instellingen en Internationale partners.
- Met private partners een versnellingsaanpak uitwerken, onder meer op het vlak van eiwitinnovaties.
- Een jaarlijkse omzetgroei van 15% van duurzame dierlijke producten.
- Consumenten bewust maken van het vraagstuk van de voedseltransitie (overgang naar een duurzaam
voedselsysteem) en hun handelingsperspectief daarin.
- De voedseltransitie agenderen op de EU-agenda en deze agenda in beweging krijgen.
- Met Internationale publieke en private partners in een mondiaal netwerk de verduurzaming van de mondiale
veehouderij stimuleren. "(Bleker, 2012)
Het ministerie heeft eind 2011 een onderzoek van Alterra gepubliceerd naar de manier waarop een samenwerking tussen
gemeenten en partners kan leiden tot een meer regionaal georganiseerd, duurzaam ingericht (Transitie naar duurzame
regionale voedselsystemen, Alterra-rapport 2257, 2011). De resultaten van dit onderzoek passen goed bij de ervaringen die
we hebben opgedaan de afgelopen jaren bij de aan\oop naar de voedselvisie.

Rijksoverheid
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (inmiddels Economische zaken, Landbouw en Innovatie)
heeft in 2009 de vraag gesteld, hoe we vanuit Nederland een optimale bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam
mondiaal voedselsysteem voor negen miljard mensen rond 2050. Dit heeft geleid tot het Programma Duurzame
Voedselsystemen. Met de overgang naar het kabinet Rutte 1 heeft het ministerie van EL&I dit programma overgenomen.

visie. Die opstelling past namelijk in deze tijd, en blijkt erg effectief in het aanwakkeren van eigen initiatief. De uitwerking
van de Groningse visie is uiteraard anders dan die van Toronto. Elke stad is uniek en vereist een unieke aanpak. De
Groningse aanpak wordt gepresenteerd in deze nota.
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Provincie
De provincie heeft de ontwikkeling van een regionaal voedselbeleid gekoppeld aan de noodzaak voor de verduurzaming
van de landbouw in Groningen. De discussie hierover is recent gestart in het kader van de dialoog met de landbouw, die
eind 2012 moet leiden tot een gedragen visie op de toekomst van de landbouw in Groningen. De voorstellen, die de
Europese Commissie heeft gedaan voor een nieuwe opzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, bieden
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een meer concurrentiegerichte en evenwichtiger voedselketen, gebaseerd op de
lokale economie. Daarnaast is er budget vrijgemaakt om de komende vier jaar de productie en omzet van duurzame
streekproducten te stimuleren. Hiermee wordt ook rechtstreeks ingezet op de ontwikkeling van een meer lokaal
georienteerde economie. Doel hiervan is onder andere het creeren van lokale werkgelegenheid, met name in de
krimpgebieden en het versterken van de sociale verbanden in de regio. De provincie wil initiatiefnemers onder meer
ondersteunen bij het opzetten van logistieke netwerken en cooperaties, maar ook bij andere innovatieve ideeen op het
gebied van lokaal- en streekvoedsel. Op dit niveau wordt ook de verbinding met een concrete uitwerking in het
plattelandsontwikkelingsbeleid gemaakt. De vier LEADER-regio's (Liaison Entre Actions de Developpement de I'Economie
Rurale) hebben inmiddels het thema voedsel op de agenda gezet; de Regio van de Smaak begint op diverse plaatsen al
zichtbaar te worden.

De visie van de Regio Groningen-Assen is, hoewel met name tactisch en strategisch van karakter, voldoende concreet om
te dienen als beleidsmatig draagvlak voor de samenwerking van de betrokken overheden (2 provincies, 12 gemeenten) bij
de verdere ontwikkelingen. Er is daarbij ook een principiele taakverdeling voorgesteld, die voldoende duidelijkheid biedt
voor alle betrokken partijen. Daarnaast wordt van alle betrokken overheden gevraagd het goede voorbeeld te geven door
het opnemen van streekproducten in de eigen catering. Overigens moeten hiervoor nog wel enige juridische en praktische
barrieres geslecht worden.
De Regio informeert wanneer behoefte is aan kennis en informatie en verbindt voedsel met de regionale theme's en de
ambities van de diverse programma's (wonen, landschap, recreatie, bedrijven). Daarbij wordt ook financieel bijgedragen,
wanneer het projecten betreft die in deze ambities bijdragen.

Groningen-Assen het thema voedsel als een speerpunt van de Regiopark-organisatie benoemd, wat heeft geresulteerd in
een Regionale Voedselvisie, die in januari 2012 is vastgesteld. Deze visie past binnen de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van
de Regio voor de lange termijn. Er zijn vier doelen geformuleerd die daarbij een rol spelen:
- versterking van de regionale identiteit
- verbinding stad - platteland
- behoud en versterking van landschap en cultuurhistorie
- innovatie en werkgelegenheid
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Gezondlieidsbeleid
Gezonde voeding is een van de onderwerpen in het lokale gezondheidsbeleid, verwoordt in de nota Samen Gezond in Stad
(2012), Daar is het - samen met het gebrek aan voldoende beweging- vooral gerelateerd aan het gezondheidsprobleem
overgewicht, dat nog steeds een groeiend probleem is en voor veel ziektelast zorgt. Maar zoals we daar al stellen, gaan we

Fairtrade
In onze huidige voedingspatronen komt een aantal voedingsmiddelen voor, dat
28 maart 2012
noodzakelijkerwijs van ver moet komen. Koffie, thee, cacao, bananen (en ander
Groningen mag zich voor het vierde jaar op rij een
exotisch fruit), noten, etc. zijn vanwege het klimaat niet in Nederland te
"Fairtrade Gemeente" noemen Een jury onder
verbouwen. Op het gebied van internationaal ketenbeheer, gericht op integrale,
leiding van voormalig minister Jan Pronk vmdt dat
Groningen de titel mag blijven dragen
sociale en ecologische duurzaamheid, zijn keurmerken ontstaan (Fairtrade, UTZ,
FSC, MSC) die langzamerhand een plaats verwerven; vraag en aanbod groeien
De stad is erg actief met het oproepen van
ondenwijsinstellingen, horeca, bednjven en
gestaag. De keurmerken garanderen producten die volgens duurzame principes
organisaties om mee te doen aan Fairtrade
geproduceerd zijn, waarbij de Fairtrade-certifleering bijdraagt aan eerlijke handel.
activiteiten Ook de Hanzehogeschool houdt zich er
De gemeente Groningen is Fairtradegemeente omdat we een bijdrage willen
nu mee bezig
leveren aan de bestrijding van armoede. Daartoe moeten inspanningen geleverd
Als extra pluspunt noemt de jury het feit dat een
worden, die we faciliteren en ondersteunen. In het Collegeprogramma 2010-2014
Groningse supermarkt de Fairtrade Award van
is voorgesteld de titel 'Fairtrade Gemeente' in deze periode te willen behouden,
Milieudefensie heeft gewonnen Burgemeester
Rehwinkel is blij met het verlengen van de titel
wat ook in 2012 weer is gelukt. In de campagne worden ondernemers en
"Fairtrade Gemeente"
burgers/consumenten gestimuleerd Fairtrade producten te (ver)kopen. Om het
Bron oogtv nl
bewustzijn te vergroten richt de campagne zich op dezelfde doelgroepen als die
in de voedselvisie genoemd worden: ondernemers, consumenten, jongeren. Door
Fairtrade en regionaal voedsel aan elkaar te verbinden kunnen deze elkaar versterken.

In feite is vanuit elk beleidsterrein wel een link met voedsel te leggen.
Onderstaande beleidsterreinen zijn daarbij het meest voor de hand liggend.

3a
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Duurzame inltoop
Binnen de gemeente wordt veel centraal ingekocht. Zo ook de catering. Beleid hierbij is dat de door de rijksoverheid
opgestelde inkoopcriteria worden gevolgd. Op dit moment (voorjaar 2012) betekent dit dat minimaal 50 % van het
assortiment bestaat uit producten met een of meer van de 10 duurzaamheidskenmerken uit het criteriadocument van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Criteria voor duurzaam inkopen van Catering, versie 1.4, 2012). Dit betreft met
name normen over leefomstandigheden van vee, energieverbruik van kassen en het gebruik van chemisch-synthetische
middelen. Het kan echter nog duurzamer. De gemeente zou zichzelf aan een hogere standaard kunnen houden wat betreft

Groenbeleid
Met de vaststelling van de Groenstructuurvisie in 2009 is er ruimte gemaakt voor groenparticipatie. Nog in hetzelfde jaar is
het project Eetbare Stad gestart, waarmee bewoners werden uitgenodigd met plannen te komen voor fruitbomen en ander
eetbaar groen. Daarop is zo enthousiast gereageerd dat er momenteel al meer dan zestig projecten in de stad lopen.
Daarnaast worden ter versterking van de stedelijke biodiversiteit ook in het 'reguliere' groen meer bes- en vruchtdragende
soorten aangeplant. Er is echter meer mogelijk wanneer ook braakliggende terreinen, incourante bouwiocaties en verlaten
bedrijventerreinen hiervoor kunnen worden gebruikt. De manier waarop hier voedsel kan worden verbouwd en welke
randvoorwaarden daarbij gelden, moet nog worden uitgezocht. Er zijn elders in het land echter genoeg projecten, waar
deze kennis gehaald kan worden.

bij de aanpak daarvan vooral uit van eigen verantwoordelijkheid van de burger. We willen de burger wel in staat stellen de
gezonde keuzes te maken in de eigen leefstijl. In het gezondheidsbeleid werken we vooral wijkgericht, zoals algemeen in
het gemeentelijk beleid, en betrekken we de bewoners nadrukkelijk bij het beleid. Er is daarbij extra aandacht voor de
achterstandswijken, omdat het doel is de sociaal-economische gezondheidsverschillen die er zijn tussen groepen burgers
terug te dringen. Bovendien investeren we in een gezonde jeugd, omdat dit een investering is in de samenleving van
morgen. In het kader van de samenwerking in het Akkoord van Groningen met de kennisinstellingen rond Healthy Ageing
wordt ook ingezet om op een innovatieve manier de ambities op het terrein van gezondheid te realiseren en Groningen als
kennisstad te versterken. Het gaat dan vooral om het ontwikkelen van innovaties en fundamentele doorbraken die de
condities verbeteren om langer gezond te blijven. Van de 5 kerngebieden zijn Food & Nutrition en Healthy Lifestyle het
meest van beiang voor de verdere uitwerking van de voedselvisie.
Waar het bovenstaande vooral kansen biedt, wordt er vanuit landelijk gezondheidsbeleid een beperking opgeworpen wat
betreft de mogelijkheden voor stadslandbouw: het is niet toegestaan om dieren, anders dan huisdieren, in de stad te
houden.
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Onderwijs
De afdeling NDE (Natuur- en Duurzaamheidseducatie) van de Dienst OCSW verzorgt op Groningse basisscholen het natuuren milieuonderwijs. "NDE laat kinderen de natuur met alle zintuigen ervaren. In aparte lessen, een leerlijn of projecten. Van
zelf voedsel verbouwen tot ontdekkingstochten in de schoolomgeving. NDE beheert drie schooltuinen waar leerlingen
ervaringsgericht natuuronderwijs krijgen. In het bezoekerscentrum kunnen leerlingen en bezoekers alles leren over dieren
in stad en ommeland. Daarnaast ontwikkelt NDE tal van educatieve tochten: in natuurgebieden, maar ook in een
kringloopbedrijf en op de (kinder)boerderij." (Wat is Natuur en Duurzaamheideducatie?, 2012) In het voortgezet onderwijs
werkt NDE samen met het consulentschap van de natuurorganisatie IVN.

Afval- en milieubeleid
In de voedselketen gaat bijna de helft van de productie als afval verloren. Omdat hergebruik en recycling in veel gevallen
vanwege hygiene, gezondheidsregels en kwaliteitseisen verboden is, gaat het om een werkelijke verliespost. Tot nu toe
wordt hier in ons afvalstoffenbeleid geen aandacht aan besteed. We willen nagaan wat de rol van de consument kan zijn in
het beperken van dit verlies. De RUG voert op dit moment een onderzoek uit naar het 'afvalgedrag' van de Stadjers, dat als
basis kan dienen voor te nemen acties. Wat betreft het milieubeleid is het belangrijk dat voedselkilometers worden beperkt,
en kan de stad een duidelijke bijdrage leveren aan de toekomstige voedselproductie door de stad een 'safe haven' te
maken voor bijen en hommels. De ontmoediging van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is daarin essentieel.
Dit heeft als bijkomend voordeel dat het ook bijdraagt aan een veiligere omgeving voor kinderen en een betere
luchtkwaliteit. Hoewel we in eigen huis al vrijwel gifvrij werken, moet er in de particuliere sfeer en bij de corporaties nog
veel veranderen in dit opzicht.

duurzame inkoop, bijvoorbeeld door strengere duurzaamheidskenmerken of een hoger percentage aan te houden. Ook kan
in (gemeentelijke) kantines meer nadruk worden gelegd op de positieve effecten van vermlndering van de
vleesconsumptie. De mogelijkheden op dit gebied worden samen met de huidige cateraar onderzocht. Tot slot is het
verkopen van lokale producten een goed voorbeeld van duurzame inkoop. Dit vermindert de voedselkilometers per product
aanzienlijk en de lokale economie wordt ermee ondersteund.
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Tijdelijk ruimtegebruik
Op dit moment bestaat er nog geen beleid dat bepaalt wat er met braakliggende terreinen en leegstaande panden moet
gebeuren en hoe je deze kunt benutten. Het Interreg-project 'Creative city Challenge' probeert een manier te vinden om
braakliggend terrein weer een functie te geven door creatieve initiatieven hierop een kans te geven. Leegstaande panden
zijn vaak in particuliere handen en daarmee lastiger te herbestemmen. Hiervoor is onlangs het project 'Intense verbouw'
opgestart. Stadslandbouw en (voedsel)initiatieven zijn adequate invullingen van leegstaande of braakliggende ruimte en
dienen daarom een plekte krijgen in eventueel toekomstig beleid over deze panden en kavels.
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Ruimtelijke plannen
Nieuwe ruimtelijke plannen dienen aan allerlei eisen te voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van de
leefomgeving. Ruimte voor voedsel en moestuinen kan een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van nieuwe wijken,
zo blijkt in Eva-Lanxmeer in Culemborg en Schiebroek-zuid. In nieuwe ontwikkelingen, visies en herinrichtingen verdient dit
onderwerp dan ook aandacht. Daarnaast hebben interessante initiatieven ruimte nodig. Het faciliteren daarvan vergt visie
en afstemming.

In het Akkoord van Groningen is samen met het UMCG, de RUG en de HG afgesproken dat men zich gezamenlijk inzet voor
een stad die voorop loopt in onderzoek, kennis, innovatie en ondernemerschap. Deze factoren zijn precies wat nodig is om
voedsel een plek in de stad te geven, maar andersom is voedsel ook een onderwerp dat voor veel inspiratie zorgt. Er ligt in
Groningen een goede basis voor kruisbestuiving op dit terrein; er zijn al enkele projecten met studenten gestart.
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Naast deze rolverdeling wordt van alle betrokken overheden gevraagd het goede voorbeeld te geven door het opnemen
van streekproducten in de eigen catering, voor zover nog aanwezig.
16

Wij richten ons vooral op de inwoners en de kwaliteit van de stad. Gekeken wordt hoe, vanuit een visie die bijna alle
andere beleidsterreinen raakt, de verduurzaming van het voedselsysteem geholpen kan worden, maar ook hoe diverse
stedelijke kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Hieronder vallen een mooie en gezonde leefomgeving, gezonde
en bewuste inwoners, een duurzame stad, een rijke stadse biodiversiteit, een sterke sociale cohesie en de rol als stad in de
regionale economie.

De provincie wil initiatiefnemers onder meer ondersteunen bij het opzetten van logistieke netwerken en cooperaties en
andere innovatieve ideeen op het gebied van lokaal- en streekvoedsel. Op dit niveau wordt ook de verbinding met het
(Europese) landbouwbeleid en de concrete uitwerking in de plattelandsontwikkeling gemaakt.

De Regio informeert, waar behoefte is aan kennis en informatie; verbindt voedsel met de regionale thema's en de ambities
van de diverse programma's (wonen, landschap, recreatie, bedrijven). Daarbij wordt ook financieel bijgedragen, wanneer
het projecten betreft die in deze ambities voorzien.

Omdat het gaat om een gemeentelijke visie die niet alleen de stad betreft, maar ook de regio en vele andere gebieden en
daarmee ook andere overheden, is het van groot beiang dat er nauw wordt samengewerkt met deze andere overheden.
Een grove taakverdeling is inmiddels gemaakt met de Provincie Groningen en met de Regio Groningen-Assen. Deze
rolverdeling is als volgt:

De noodzaak voor een aanpassing van het voedselsysteem is duidelijk aanwezig en er is een groeiend maatschappelijk
besef dat er iets moet veranderen. Er zijn echter, met name op het gebied van regelgeving, complicerende en zelfs
blokkerende factoren. Daarom is het belangrijk dat we ten aanzien van deze ontwikkeling positie kiezen, dit uitdragen en
daarmee deze beweging positief ondersteunen. Een heldere visie op dit vlak zorgt voor samenhang en duidelijkheid en
daar is op het moment veel behoefte aan.

4
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Een duidelijke positionering is een grote en belangrijke stap voorwaarts en zal veel duidelijkheid verschaffen voor burgers,
ondernemers en andere betrokken partijen. Het formuleren van die positionering is moeilijk, zeker omdat hier niet altijd
door iedereen gelijk over gedacht wordt. Echter, omdat we denken dat de transitie naar een duurzaam voedselsysteem pas
werkelijk tot stand komt als het initiatief en de ideeen vanuit de burger en ondememer zelf komen en niet worden opgelegd
door de overheid, kiezen we de volgende rol: we gaan pioniers en de enthousiastelingen helpen door te verbinden, ze te
ondersteunen, te faciliteren, betrokken te zijn en te begeleiden. We zullen proberen de grote middengroep (zowel positief
als negatief) te enthousiasmeren en te stimuleren. Ook willen we gedrag ontmoedigen dat schadelijk is en negatieve
effecten heeft op andere mensen, dieren en de natuur. Verder zal de gemeente optreden als coordinatie- en aanspreekpunt
voor projecten met voedsel in de stad.

Rol van de gemeente
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De stad is groen en brulst. Op braakliggende terreinen zijn tijdelijke tuinen en andere bijzondere initiatieven gerealiseerd.
Leegstaande panden worden tijdelijk verhuurd aan beginnende ondernemers met innovatieve concepten of aan
particulieren en stichtingen die de panden gebruiken voor projecten met een maatschappelijk beiang. Niet alleen meer de
grond wordt gebruikt voor groen. Ook muren en daken zijn 'strategisch vergroend' om de luchtkwaliteit in de stad te
verbeteren en het stedelijk hitte-effect tegen te gaan. Vaak is dit groen ook nog eetbaar en mag ieder die dit belieft hier van
plukken. De bakkers, slagers en andere middenstand is, in vernieuwde vorm, weer teruggekomen in de binnenstad en doet
goede zaken, maar ook andere innovatieve winkelconcepten hebben een plek in de stad en doen het goed.
In de stad is voldoende ruimte om zelfte tuinieren, zelfs alsje geen eigen tuin hebt. Voorwaarde is wel dat er geen
chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, want dat mag niet meer in de stad. In bijna elke buurt is er wel een tuin
waarje lekker je gang kunt gaan en waar eens in de zoveel maanden een leuk evenement georganiseerd wordt door en
voor de hele buurt. Hierdoor zijn buurten hechter geworden en kent men elkaar beter. Deze tuinen hebben overigens een
groot effect gehad op de gezondheid van buurtbewoners. Men is meer buiten, is lekker in beweging en eet over het
algemeen gezonder nu men weet hoe voedsel groeit.
Boodschappen kunje nog steeds bij de supermarkt doen, die overigens steeds meer lokale producten verkoopt. Naast de
supermarkt kunje ook naar de kleine of grote speciaalzaken in de stad, naar de streekproductenwinkel, naar de
Ommelander- of de gewone markt ofje stapt op de fiets of in de (deel)auto en gaat eens langs bij de boer.
Ook restaurants, zorginstellingen, bedrijfskantines, winkels en andere afnemers verkopen en/of serve ren streekproducten,
doordat er door ondernemers uit de ommelanden een cooperatie is opgezet die de lokale producten ophaalt, verdeelt in
een lokaal gelegen distributiecentrum en vervolgens levert aan de afnemers. Via dit netwerk is het ook mogelijk om als

Er is veel energie en een grote bereidheid onder burgers ook zelf iets te doen. Dat we een rol moeten spelen in de omslag
naar een beter voedselsysteem is evident, maar de vraag is: hoe? Een eerste stap hierin is het formuleren van wat in
managementtermen 'de gewenste situatie' heet; het streefbeeld. Als een wandeling of vogelvlucht door de toekomst is dit
streefbeeld hieronder beschreven.

5
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Bij deze visie is door Marcel Leuning een tekening gemaakt. Deze staat op de voorkant, maar is ook achterin te vinden als
bijlage, daar met een toelichting.

19

consument of afnemer te communiceren met de producent of verwerker van het voedsel. Hierdoor is vraag en aanbod
beter op elkaar afgestemd. Dit systeem past in deze tijd, omdat de consument beseft dat zijn koopgedrag direct invloed
heeft op het aanbod in de winkels en daarmee gaat de consument bewustere keuzes maken. Ook kinderen leren op school
hoe de economie rond het voedselsysteem en het voedselsysteem zelf in elkaar steekt, hoe voedsel geproduceerd wordt
en watze zelf kunnen doen. Ervaring opdoen in zelf tuinieren, kan in een van de vijf kinderwerktuinen of in eigen
schooltuintjes. Jong en oud kan daarnaast terecht in de openbare stadstuin of in een buurtmoestuin in zijn of haar eigen
wijk. Qua informatie is er genoeg te vinden. Mensen met een goed idee of een concreet plan kunnen aankloppen bij het
infopunt van de gemeente voor meer informatie en desgewenst ook begeleiding, en via organisaties als Transition Towns
en de Natuur en Milieufederatie zijn cursussen te volgen in bijvoorbeeld het zelf verwerken van voedsel ofhet opzetten van
een permacultuurtuin (permacultuur = een methode van verbouwen/telen).
In de stadsrand vindje de wat grotere stadsboerderijen die gebruikmaken van tijdelijk braakliggende grond. Ook staat hier
het distributiecentrum van de cooperatie en zijn hier verschillende (voedselverwerkings-)bedrijfjes, ambachtswerkplaatsen,
leerbedrijven en proefgebieden gevestigd. Nog verder buiten de stad, op het platteland van Groningen, bevinden zich de
traditionele boeren. Een groot deel van deze boeren levert nog aan de rest van Nederland en ook aan de wereldmarkt,
maar bijna allemaal richten ze zich ook voor een deel op de lokale afzetmarkt. Hier gaat veel tijd en aandacht in zitten, maar
dit levert dan ook veel meer op dan de reguliere bulkproductie. De coorporatie komt eens per week langs om de producten
bij de boeren en voedselverwerkingsbedrijven op te halen.
Omdat dit nieuwe voedselsysteem behoorlijk wat coordinatie en afstemming vereist, is er een goed
samenwerkingsverband opgezet tussen de gemeente Groningen, de provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen.
Onder de noemer Regio van de Smaak voeren zij gezamenlijk beleid en dragen zij de verantwoordelijkheid voor het
streekvoedsel.
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Doelen van de gemeentelijke voedselvisie

De transitie naar een duurzaam voedselsysteem ondersteunen en versnellen
Stadse voedselinitiatieven bijeen brengen en coordineren
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Buurtmoestuinen
Een voorbeeld van een goede uitwerking van deze doelen is de buurtmoestuin. Buurtmoestuinen passen
in het streven naar een duurzaam voedselsysteem. Voedselkilometers worden verminderd tot nul en
buurtmoestuinen leveren een bijdrage aan een groene, biodiverse, klimaatneutrale stad. Ook geven ze
ruimte en reden voor ontmoeting en dragen hiermee bij aan de sociale cohesie in de buurt.
Buurtmoestuinen laten mensen zien en beleven hoe groente en fruit groeit en wat er voor nodig is voor
een goede oogst. Een buurtmoestuin is een productieproces in het klein en kan dus bijdragen aan de
kennis van mensen over de productie van voedsel. In die zin is een dergelijke activiteit op wijkniveau
belangrijk voor de bewustwording van mensen over de productie van voedsel, ook verder van huis. Dat
bewustzijn zal eraan bijdragen dat er gezondere keuzes worden gemaakt in de supermarkt.
Buurtmoestuinen leveren ook een bijdrage aan de eetcultuur; er wordt een grote varieteit aan producten

Uit deze doelen zullen in het kader van de uitwerking van het programma SMART- doelstellingen geformuleerd worden,
die het monitoren van de effecten van de uitvoering van deze visie makkelijker maken. Over de resultaten zal jaarlijks
worden gerapporteerd.

Op de langere termijn streven we de volgende effecten na:
• Een gezondere en bewuste inwoner
• Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving
• Een bijdrage aan een duurzamere stad
• Versterking van de sociale verbinding in wijken, buurten en straten
• Versterking van de biodiversiteit
• Een bijdrage aan de versterking van de regionale economie

•
•

Aansluitend op de doelen die zijn vastgesteld door Rijk, Regio en provincie geven we hier de doelen die we met de
gemeentelijke voedselvisie willen bereiken.

6
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De speerpunten zijn:
• Ruimte voor initiatieven
• Een ge'i'nspireerde en gezonde consument
• Een gezonde leefomgeving
• Intensieve samenwerking
• Nieuwe communicatie
• Het goede voorbeeld

We weten nu welke ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat deze visie is opgesteld, welke beleidsbasis er al ligt, hoe we
omgaan met onze samenwerkingspartners, wat de rol is die we als gemeente kiezen en wat we willen bereiken met deze
visie.
Dit is al een stap vooruit. Toch willen we snel verder naar de praktijk.
Met de volgende speerpunten denken we als gemeente de meeste winst te kunnen behalen. Ze zijn gebaseerd op
bevoegdheden die de gemeente heeft en de rol die we gekozen hebben en daarmee de beste manier om de gestelde
doelen snel te behalen.

7

verbouwd, ook producten die zijn vergeten, of producten die niet in de supermarkt worden aangeboden.
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Speerpunt 5: Nieuwe communicatie
Drijvende krachten achter de voedselbeweging blijken steeds vaker jonge ondernemers en jonge
consumenten te zijn, die middels initiatieven en consumentenactivisme proberen bij te dragen aan
een duurzamere wereld. Deze jongeren zijn echter moeilijk te bereiken met een informatieavond.

Speerpunt 4: Intensieve samenwerking
Om een integrale aanpak, een betere relatie met de burger en een lagere drempel voor goede initiatieven te bereiken, is
intensieve samenwerking met de burger, organisaties, ondernemers en andere overheden noodzakelijk.

Speerpunt 3: Gezonde leefomgeving
Een gezonde leefomgeving voor mens en dier, dat is het doel van dit speerpunt. Onder gezond verstaan we: schone lucht,
schone grond, schone productiegewassen en andere planten, goede leefomstandigheden, een veilige omgeving, veilige
producten, beschikbaarheid van gezonde voeding voor alle inkomens en tot slot welzijn en geluk. Kortom, een gezonde
leefomgeving is een leefomgeving die mensen als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waarin de druk op
het milieu zo laag mogelijk is.

Speerpunt 2: Een geinspireerde en gezonde consument
Het is niet aan ons om in te grijpen in het bestedingspatroon van inwoners, maar het te bereiken doel, een bewuste en
gezonde consument, is wel een belangrijke. Daarom wordt er voor gekozen de inwoner de informatie te bieden die nodig is
voor een bewuste keuze, de inwoner in contact te laten komen met voedsel, voedselproductie en inspirerende initiatieven
en duurzaam consumeren zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren.

Speerpunt 1: Ruimte voor initiatieven
Om voedselinitiatieven die voortkomen uit de samenleving te ondersteunen is het van beiang dat hier zowel juridisch als
fysiek ruimte voor wordt gemaakt. Daarbij wordt de bestaande regelgeving zoveel mogelijk gerespecteerd, maar moeten er
soms ook innovatieve oplossingen worden gevonden op basis van nieuwe inzichten.
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Uitwerking
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De bovenstaande speerpunten worden zullen worden uitgewerkt in een concreet actieprogramma. Dit wordt vooraf met de
betrokkenen in de eigen organisatie en met externe partijen in goed overleg afgestemd. Dit programma zal een scale aan
acties bevatten, die passen binnen de rol die wij voor de gemeente kiezen (zie pag. 17). De gemeente zal bijvoorbeeld niet
zelf projecten initieren, maar acties uitzetten die informerend, faciliterend en verbindend van aard zijn. Deze acties zullen
zoveel mogelijk worden ondergebracht in bestaande programma's van de gemeente. De grootste uitdaging is het opzetten
van de infrastructuur die nodig is om te kunnen informeren, faciliteren en verbinden. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat de
realisatie hiervan kan plaatsvinden door middel van verschuiving en herprioritering binnen de bestaande beleidskaders en
budgetten. Wanneer dit slaagt, kan de uitvoering na vaststelling van het programma op zeer korte termijn starten.

8

Speerpunt 6: Het goede voorbeeld
We horen zelf het goede voorbeeld te geven, want goed voorbeeld doet goed volgen. Dat betekent: meer nadruk op
duurzame en lokale consumptie, weinig voedselverspilling en afval in de eigen organisatie en een actieve bijdrage leveren
aan een gezondere leefomgeving.

nieuwsbrief of een advertentie in de krant. Facebook, Twitter en andere nieuwe media zijn nu de platforms van informatie
en ontwikkeling. Ook is men vaak niet meer bereid lange teksten te lezen of hier lang naar te zoeken. Dit vereist een nieuwe
communicatiemethode die is gebaseerd op korte, duidelijke en goed vindbare informatie en het gebruik van nieuwe media
om dichter bij de doelgroep te komen.
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Onderzoeken Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten
mstrunnentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgencht
onderzoek, hettoegankelijk maken van grote hoeveelheden data uit
verschillende bronnen, gegevensanalyse, projectevaluatie en
dienstverlening bij overheidsmarketing.
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1 Inleiding
Groningen is in 2011 'Hoofdstad van de Smaak'. In dat kader worden er
door het hele jaar heen activiteiten georganiseerd Daarnaast is er veel
publiciteit over voedsel. De eerste week van oktober is uitgeroepen tot
de 'Week van de Smaak'. De stad zal dan landelijk in het middelpunt van
de culmaire belangstelling staan onder het motto T e n v o u d is g o u d \
Onze voedselproductie is de laatste tijd een actueel onderwerp Vooral
de problemen die erdoor worden veroorzaakt op het gebied van
gezondheid, energiegebruik, natuur en milieu halen steeds vaker de
pers
De gemeente en de provincie Groningen zijn zich daarom op dit moment
aan het beraden of er vanuit de overheid meer aandacht voor voedsel
moet zijn en waar die aandacht zich dan vooral op zou moeten richten.
Een belangrijke vraag daarbij is hoe consumenten met voedsel omgaan
en of ze zich bewust zijn van de problemen en mogelijke oplossingen die
met voedselproductie samenhangen Om hier meer duidelijkheid in te
krijgen heeft Onderzoeken Statistiek Gronmgen een enquete uitgezet
onder haar Stadspanel
Het Stadspanel wordt gevormd door een grote groep stadjers die via de
mail worden benaderd mee te werken aan internetonderzoek van
Onderzoek en Statistiek Groningen Het stadspanel kent op dit moment
ongeveer 7.000 leden In het Stadspanel is het gemiddelde
opieidingsniveau iets hoger dan in de bevolkmg en het aantal
allochtonen is ondervertegenwoordigd Het Stadspanel is wel
representatief wat betreft de verdeling van de leeftijd. De enquete kon
ingevuld worden door de leden van het Stadspanel in de laatste helft van
de maand September 2011
In totaal hebben aan deze enquete 2.125 respondenten meegedaan (ruim
30 procent van het Stadspanel). Een drietal vragen waarvan de
antwoorden staan vermeld in de tabellen 2 5 t/m 2 7 zijn door een fout in
de oorspronkelijke vragenlijst beantwoord door 660 respondenten.
De resultaten van de enquete zullen worden gepubliceerd in het kader
van het Foodlogcafe, dat door Forumlmages wordt georganiseerd op 4
oktober. Verder dienen ze als ondersteuning bij het opstellen van een
Voedselvisie door de Regio Groningen/Assen
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Respons Stadspanel

De uitgezette enquete richtte zich op twee aspecten
Het eerste gedeelte van de enquete informeert naar het gedrag van de
Stadjers Waar doen ze hun boodschappen als het gaat om hun
voedsel behoefte te voorzien? Houden ze daarbij rekening met de manier
waarop hun voedsel geproduceerd w o r d t ' Welke andere aspecten
spelen een rol bij de aanschaf van eten en d r i n k e n '
In het tweede gedeelte richt de vragenlijst zich vooral op intenties: in
hoeverre zijn consumenten bereid hun gedrag (eetpatroon) aan te
passen als ze daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een meer
duurzame en diervriendelijke samenleving
Maar we beginnen dus met het vragen van het daadwerkelijke gedrag
als het gaat om keuzes met betrekking tot het inkopen en consumeren
van etenswaren.
Waar doen mensen hun dageiijkse boodschappen?
Aan de respondenten werd de vraag voorgelegd waar ze het vaakst hun
eten kopen De respons staat vermeld in tabel 2 1.
Tabel 2 1 Waar kopen stadjers het belangrijkste deel van hun dageiijkse boodschappen
(voedmgP
Desupernnarkt

.... ' A

Debuurtwinkel|g"'- "

'*""^

97%

^

^ ^-=?•••• ^f

De biologische vMnkel
Opde markt

.

'

•

^"'^Sfi

BijaeprodujenT^j|l5_.^^^

,.- _

ll< koop mijn voedsel nooit zelf
:

6%
11%
29%'

^

^^ - , » * « #

Groente (en ^fruit) haal ikv&ral uit eigen turn
Anders

'•

-ff/'if','
5>^
"

2%

-

J^^
^

\. :^

*'2%

Bijna alle respondenten gaan voor het merendeel van hun voedsel naar
de supermarkt De markt wordt door bijna een derde van de
respondenten aangedaan om eten in te slaan. lets meer dan een op de
tien stadjers gaat naar de biologische winkel voor boodschappen.
Minder mensen (zes procent) koopt eten bij de buurtwmkel Dit heeft
misschien ook te maken met het feit dat de buurtwmkel steeds meer uit
het stadsbeeld verdwijnt
Waarop letten burgers bij de aankoop van hun eten?
BIJ het aanschaffen van voedsel kunnen diverse overwegmgen een rol
spelen Aspecten die te maken met kwaliteit, prijs, beschikbaarheid en
gezondheid spelen daarbij, al dan met in combinatie, een rol. We
vroegen de respondenten in hoeverre deze aspecten een rol spelen bij
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door hen gemaakte keuzes Wij maken daarbij het onderscheid in
aspecten die vooral te maken met enerzijds de productie van dat voedsel
en anderzijds de kwaliteit van dat eten
Met betrekking de productie van voedsel werd het Stadspanel gevraagd
in hoeverre de in tabel 2.2 genoemde aspecten een rol speelden bij een
eventuele aankoop
Tabel 2 2 Maakt u bij de aankoop van voedsel een bewuste keuze ten aanzien van de
volgende aspecten'^

Ecologisch/biologisch voedseK

'%,

|5

Fairtrade producteij.

' ^"'"^

? * . 25%

"

41%

SeEoensgebonden voedsel

39%

Defiferkomstvan^Se producten"
Merkproducten

De;pnjl^

,,

^^^jf*'

;.'''

.^^

29%

""'^'*"

""-1*!-^

i i m - 21%*

I

' I f 68%

jlkttaakgeen bewuste keuze uit bovenstaande aspecten . r ...

12%

Voor tweederde van de Groningers speelt de prijs een rol met betrekking
tot de aanschaf van eten. Daarnaast zegt bijna de helft (41%) te letten op
ecologisch/biologisch voedsel. Ook seizoensgebonden voedsel speelt bij
veel mensen (39%) een belangrijke rol bij de aankoop
Het ene eten is het andere niet.
De kwaliteit van onze dageiijkse maaltijden wordt ondermeer bepaald
door de samenstelling ervan, de voedmgswaarde en de varieteit. In
hoeverre letten burgers daarop bij de aankoop van hun dageiijkse
boodschappen.
Tabel 2 3Let u bij de aankoop van voedsel op de volgende zaken?
Voedmgswaarde
'Variatie4|?f*"

,
j£;

Samenstelling (E-numn|ers)
Duurzaamheid

;,**'

*'

I f 53%
-.

--•

-4|| .
^^'?^^

.Jfc|etnietop'boveristaande aspecten

,
•

"

69%

-'•

23%

«f

.^J^2%

.....^ ..,f^~^2%

Voedmgswaarde en variatie met betrekking tot eten vindt de
meerderheid van de stadjers van beiang bij de aanschaf ervan. Het feit of
er (veel) smaak, kleur of conserveringsmiddelen aan voedsel zijn
toegevoegd is voor ongeveer een derde van de consumenten belangnjk.
Hetzelfde geldt voor het feit of dat voedsel duurzaam is ontgonnen /
geproduceerd
Uit eten
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De volgende vraag die aan het panel wordt gesteld, informeert naar hun
keuzegedrag als respondenten buiten de deur eten welke aspecten
bepalen de keuze van de panelleden na bestudering van de menukaart.
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Tabel 2 4 Wanneer u in een restaurant eet, waaruit maakt u dan meestal een keuze?
Vegetaffsch menu

=.

iBfologischeten

S

.18%

^ - 'fgi^'^-..

Streekproducten^ '

^jigi^

Dehelemenuklaft

-*-5lO%
-^i^^Z

-,-tfr-

.peen antwoord f >

Z^-

."....

12%

f-"

, 79%

^"

2%

"

Er mochten meerdere opties worden aangegeven

Achttien procent eet meestal vegetarisch bij een restaurantbezoek, twaalf
procent vmdt het belangnjk dat er streekproducten in de gerechten
verwerkt zijn. De meeste respondenten (79%) beperken zich met door
genoemde aspecten m hun keuze en kiezen uit de hele kaart We mogen
er daarbij vanuit gaan dat persoonlijke smaak en het eventueel te
besteden budget dan de belangrijkste rol spelen.
Het e t e n v a n vIees
We hebben de respondenten een aantal vragen voorgelegd die te maken
hebben met vleesconsumptie. Het inzicht dat het huidige gebruik van
vIees (en daarbij horende vieesproductie) een zware wissel trekt op het
milieu en het dierenwelzijn wint steeds meer terrein. We hebben
allereerst gevraagd of- en hoe vaak respondenten vIees eten
Tabel 2 5Hoe vaak eet u vIees?

(fis^^ie

»1f|ti""t

•Bijria elke dag.

:^

,i-#^^^g=^

.Ongeveerdne keer ^ ^ w e e k ; >

•'

..Ongeveer een keer per week'.|l
Mlnderdaneen.keSrperweek'--

Zeiden ^ ' ••
Nooit

""

...c,

•

"

f

54%

" Z '^'^'y-t PZ-,. 29%

^s***,

4^$t^

^ , %« P|*"-"

8%'

Wf'*-

3%

.,..,J

_-f#*i%'^'

-3%

"?' . m,siif3%

Ruim tachtig procent van de respondenten eet dne keer of vaker vIees
per week, meer dan helft vrijwel iedere dag Zes procent eet zeiden of
nooit vlees
M i n d e r vlees eten u i t m i l i e u o v e r w e g i n g e n of bevorderen v a n
dierenwelzijn?
Op de vraag of milieuaspecten en dierenwelzijn ervoor hebben gezorgd
dat respondenten minder vlees zijn gaan eten, antwoordde 61 procent
dat dat bij hen met het geval was. zij aten met minder vlees Ruim een
derde van de respondenten gaf aan dat (mede) door bovengenoemde
redenen hun vleesconsumptie wel was afgenomen. Vijf procent gaf geen
antwoord op deze vraag
Aan de vijfendertig procent panelleden die aangaven dat hun
vleesconsumptie wel was afgenomen, hebben we gevraagd hoe vaakze
dan nu nog vlees eten. Hun antwoorden staan in tabel 2.6.
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Tabel 2 6 In welke zin is uw vleesconsumptie veranderd.
(vraag is gesteld aan respondenten die aangaven dat hun vleesconsumptie
daadwerkelijk was veranderd)
Vera^nderfIn d f f l | p | r e
Ik berfoyetgegaan ogeen vieesloze dag per week
j k ben overgegaan dp meerdereyleesloze dagen per week
;lk eet mindery|ees
Ik eet alleen nog ;gro6h' vlees t^
Ik eet geen flees ffieer ''
GeeriarJwpoRl * :

•

,**.-- 8%

. '1'**^ ~:-

^

y^.

6%

Er mochten meerdere opties worden aangegeven

Van de personen die hun vleesconsumptie hebben aangepast zegt bijna
zestig procent minder vlees te eten Negenendertig procent is
overgegaan op meerdere vieesloze dagen per week Aangezien
respondenten meerdere keuzes mochten aanvinken valt het
totaalpercentage van de gegeven antwoorden hoger uit dan 100 procent.
Zo kan iemand bijvoorbeeld 'Ik ben overgegaan op meerdere vieesloze
dagen per week'en' Ik eet minder vlees' beide bevestigend
beantwoorden
Toekomstig gedrag?
Hierboven werd aangegeven dat ruim zestig procent de afgelopen tijd
hun vleesconsumptie met heeft veranderd In de enquete werd deze
groep gevraagd of ze misschien dit wel van plan waren in de toekomst.
Tabel 2 7 Bent u bereid voor het milieu of het dierenwelzijn uw vleesconsumptie te
veranderen ?
EventuelS;ac«-^ 'i^'U^, %
-::,,,,•,,
^jgi
IMee, qm deze reden gaikniet*mi™der\^e^*etm

, ^y"''

l l a S m d K e reden ben ik bereid tot een^eesloze dag per f f ^
Ja,omd^^raden ben ik bereid tot meerdere vieesloze

'

615%

:-^ ^ .

^5%

Ja,(^|nleze reden ben ik bereid ?estoppenmet vlees eteri : t i j r
GeenantwodrclJ ^^zrz

"

47%
ai%

2%f

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan hun eetgedrag met
betrekking tot vlees te willen veranderen In de meeste gevallen betekent
dit een of meer dagen geen vlees eten
Welke problemen moeten we met prioriteit aanpakken?
Het produceren en distnbueren van voedsel kent haar eigen problemen.
Die hebben soms te maken met schaarste, soms met lokale
omstandigheden, maar ook bijvoorbeeld met consumentenbehoeftes.
Aan het Stadspanel zijn een aantal problemen voorgelegd die deels
worden veroorzaakt door voedselproductie en transport. De vraag aan
de panelleden welke (drie) geconstateerde problemen met voorrang
dienen te worden aangepakt
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Tabel 2 8 Welke problemen zouden prioriteit moeten krijgen in de aanpak van de
overheid?
Ceyeel aan energiegebruik en~'CC)2-uitetoot j f - *

*;-; - -'fJ-'S

33%

Overvloedig gebruik van bestrijdingsmiddelen

mt

Aanvoeryanuitde'hele wereld (voedselkilpmetens) ^^

Wti^

Afnameindiereifwelzijn .|*'^^-

&47%

'^: :ff-

47¥o=

Overmatig gebruik van landbouwgrond in de dercle wereld

%^">

-.:.11%

Aantasting natuur en biodiversiteit n,.' .

19%

==--*>^T

N^atieve effecten vollsgezondheid (overgewicht /
Uitputting bodem en grondstoffen
jGenetisch¥mariipulatie

48%
,-^'k** u,.

,

,.

^Lucht- ehwaterverontreiniging

. i...

'4*-*":

%

iiisSiJ '

'. 1 4 %
8%

Aantasting landschap door schaalvergroting
Geen idee

. !,

Geen antwoord ^

2%

-^
.

'"*°''°

r^S^ w °

*^^

^

^

i

% "-2%

Er mochten dne opties worden aangegeven

Als meest urgente problemen worden overvloedig gebruik van
bestrijdingsmiddelen, problemen in de sfeer van de volksgezondheid en
de afname van het dierenwelzijn benoemd
Opvallend laag in de pnontenng eindigen lucht- en waterverontreimging
en de uitputting van bodem en grondstoffen.
Voedsel uit eigen (achter)tuin
Een van de problemen hierboven genoemd rond voedselproductie is het
frequent aanvoeren van voedsel vanuit andere landen of zelfs
werelddelen en de daarvoor gemaakte voedselkilometers Een van de
regelmatig aangedragen suggesties o m dit zoveel mogelijk te beperken,
IS meer de focus te richten op streekproducten en het zelf door burgers
verbouwen van eigen groente en fruit
Om met het laatste te beginnen: 46 procent van de stadspanelleden geeft
aan zelf voedsel te willen verbouwen als daarvoor meer ruimte
beschikbaar zou worden gesteld.
Vervolgens hebben w e een aantal vragen gesteld omtrent de
belangstelling voor en consumptie van streekproducten Met
streekproducten wordt in dit verband bedoeld: producten die in (de
omgeving van) Stad en Ommelanden wordt verbouwd Ongeveer
tweederde van de respondenten gaf aan (wel eens) streekproducten te
kopen De belangrijkste redenen waarom stadspanelleden de aanschaf
van streekproducten overwegen of daar daadwerkelijk toe overgaan,
staan vermeld in tabel 2 9
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Tabel 2 9 Als u streekproducten koopt/zou kopen, welk van de onderstaande
aspecten is voor u dan het belangrijkst
Is goed voor het milieu, minder voedselkilometers .^^^,

,

22%

Het biedt producenten uifcle regio een beter i c o n d m S h

-•

30%

Streekproducten zijn versef'iif

--

^i^,w^i^i

Zo weet ikwaarmijn eten vandaan korrit

^

15%
~rt*"il6%

Zo kan ik rriijrtpten zelf ophalen bij deproducsnt

|

Geen antwpofd

*•

. :.±^ 0

*fc*,

:

2%
15%

Twee zaken vallen op. het economisch perspectief van de producent
scoort hoger dan bijvoorbeeld het milieuaspect en het hoge percentage
dat de vraag niet beantwoord Onduidelijk is of respondenten nooit
streekproducten (zouden) kopen, of dat de reden waarom ze dergelijke
producten aanschaffen met in de antwoordalternatieven voorkomt.
Markt voor streekproducten?
Naast het produceren van streekproducten moeten ze natuurlijk ook aan
de man gebracht worden De gemeente Groningen overweegt om vaker
(bijvoorbeeld maandelijks) een markt voor streekproducten te
organiseren Aan de panelleden de vraag of ze daarvan gebruik zouden
gaan maken.
Tabel 2 10 Zou u gebruik maken vanjeen markt voor streekproducten?

Nee, ifcwillievereenwinkeliri,destadmetstreekproducten

21%

Nee, ikzou het liever Via internet x&wl^sn ithtiisbezorging) ? >
Nee, daariffilfikgeen beiang b t j '
•Gew antwoord

,

u.

ii.*,,
/^|?

.

J * - " 3%
tt

^

.
.=^"-

12%
7%

Een meerderheid (57%)van de respondenten vindt bovenstaande en
goed idee en gaat daadwerkelijk gebruik maken van een dergelijke
markt. Nog eens een kwart heeft wel beiang bij streekproducten, maar
krijgt ze liever thuisbezorgd (bestellen via internet) of koopt
streekproducten gewoon in de winkel
Meer belangstelling voor voedselproductie en distributie?
Een van de doelen van het opzetten van de 'Week van de Smaak' en het
genereren van publiciteit rond het thema 'Groningen Hoofdstad van de
Smaak' is om consumenten meer bewust te maken van allerlei zaken
rond de productie, de distnbutie en de samenstelling van voedsel. In
tabel 2 11 vinden we aanwijzingen of men in die opzet is geslaagd
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Tabel 2 11 Heeft de publiciteit rond de 'Hoofdstad van de Smaak' ertoe geleid dat u
meer belangstelling voor voedsel heeft gekregen?
'
•'• •••'• •> r m ^ - ^ ^
i'--Jll!ltrf.--:±-.-=jr=%:^-^!ili„.
t ^

Opties

garilc heb ontdekt hoe belangrijk het onderwerp IS

^:

'f

4%

Ja, ik beste^ meer aandacht aan de kwaliteit van rjiijn eigen

5%

Ja,ikben,'nSrstreekproducten gaan gebruikenr*;^^-c
Ja, Ik ben vakeruit eten gegaan

"

..fi^

3%

.

1%

Nee, ik heb er niet meer belangstelling voor gekregen

40%

Ja, maar ik heb erniets meejedaan

6%

Ik heb er niets van gehoofdg gezien

:•,.

.J-'^

Nee, het onderwenS^haCmijin belangstelling a(Ji
Geen antwoord'

.^iis^

36%

_^ * ' * :^ 18%

, -'

.

--2%

Er mochten meerdere opties worden aangegeven

Uit de antwoorden valt af te leiden dan voor ongeveer een op de tien
respondenten de publiciteit rond dit thema een positief effect heeft
gehad (de respondenten mochten meerdere antwoorden aangeven)
Voor de overige personen gold dat hun belangstelling door de
campagne met was vergroot (40%), dat de campagne hen is ontgaan
(36%) of dat er niets is veranderd omdat de erin aangesneden
onderwerpen hun belangstelling toch al had
Boter bij de vis?
In het voorgaande blijkt regelmatig dat de stadspanelleden bewust zijn
van de problemen rond voedsel die in de enquete naar voren worden
gebracht. Ook geven zij (deels) aan bereid te zijn hun eetgedrag aan te
passen, op een manier die de duurzaamheid van het milieu ten goede
komt Maar in hoeverre zijn zij als consument ook bereid het daaraan
hangende pnjskaartje te betalen Daarover gaat de laatste vraag
Tabel 2 11 Bent u bereid meer voor uw eten te betalen als daar verbeteringen van
arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en/of milieu mee worden bereikt?
En zo ja, hoeveel?

• •••• l a !

' „Jll!lll.

Nee{0%)

f.

5%

' '''^^

10%

.

!',

-

^25%*»fl^>:.

'
"- A J i ^ i

.15%

. 7^iii0lmi2,f ".: ^?>25%

-.f=*
-^fllllij..

50%

34%

^^^***ii^^i5:S

' '

Meerdan5f/o
:GeeriOT|«obrd

^ £ ^ ^ - ^^^^^.h.^-'-^M
-

:-^^.

^ ; J*.,:
.

^<r-^-3i

"*" -'^

^^%

^ M ^ z . 4%

_ , . ; j . , | ^ -•-^"•*^ii%,> "'''"^'^ 3%
..^ ^

' '

"^'

5%.

T a c h t i g p r o c e n t v a n d e r e s p o n d e n t e n is b e r e i d m e e r t e b e t a l e n v o o r
v o e d s e l als d a a r m e e v e r b e t e r i n g e n v a n a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n ,
d i e r e n w e l z i j n e n / o f m i l i e u m e e w o r d e n b e r e i k t V a n d i e laatste g r o e p
v m d t dan o o k w e e r tachtig procent dat de prijzen d a a r m e e met meer dan
10% m o g e n stijgen
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Bijlage 1 Overige opmerkingen.
Tot slot kregen respondenten de mogelijkheid te reageren op de enquete
en/of hierop aanvullingen te geven of andere opmerkingen te maken.
Hieronder een overzicht
Ik juich de stimulans en distnbutie van streekproducten toe
Er moet wat gebeuren aan de enorme toename van de zeer milieuonvnendelijke blisterverpakkingen van het voedsel in
de supermarkten, een verbod erop
Als je biologische, duurzame en diervnendelijke producten in de markt wil zitten geef dan ruimte aan kleinschalige
verkoop en teelt, bijvoorbeeld aan huis of vanuit een garagebox
Als U als gemeente nou toch zo lekker bezig bent, moet U de uitbreidmg van de stad maar es lekker in gaan breidelen en
tot de conclusie komen dat groei, groei, groei duurzaamheid en natuurbeleving faliekant m de weg staat'
Bevordenng streekproducten is erg goed, ALLERBELANGRIJKSTE is stopzetting van gebmik antibiotica in
vleesindustne'ii
Bewustzijn omtrent voedsel vind ik ook nog belangnjk om een reden die met vermeld is, namelijk dat men zich moet
realiseren hoe belangnjk eten eigenlijk is Het wordt gezien als iets vanzelfsprekends, maar dat hoeft het met te zijn
BIJ co2 uitstoot bedoel ik voornamelijk de auto
BIJ de vraag over massaproductie had ik veel meer antwoorden dan max 3 wil len aankruisen
BIJ de vraag over streekproducten mis ik een argument, meer variatie en keus in rassen (bv appels) Deze vanatie is op de
weekmarkt enorm verminderd Heel veel rassen die ik van vroeger ken en waardeerde zie je met meer
Bij de vraag over veranderde vleesconsumptie kon ik alleen maar aangeven of ik minder vlees at, maar met dat ik ben
overgeschakeld op biologisch vlees
Dat ik er nog niets van had gehoord komt waarschijniijk omdat ik geen stads of regionale kranten lees
De gemeente zou grond geschikt kunnen maken voor verbouw zodat mensen grond tegen een redelijke vergoeding
kunnen huren Misschien stimuleert het
De hoofdstad van de smaak is slecht in de markt gezet door marketing Groningen, restaurants zijn ontevreden, publiek
IS matig geinformeerd, de regionale pers heeft meer negatief dan positief de hoofdstad van de smaak in beeld
gebracht(bv rtv noord en oog)
De overheid zou mensen meer moeten motiveren om een gezonde leefstijl en een gezond dieet te volgen
De voorkeur voor biologische winkels /slagerijen is ondieerbelicht Hier lijkt een lichte voorkeur voor streekproducten,
hoewel er een relatie - kan - zijn
De vraag over massaproductie was veel te vol en te weinig antwoordmogelijkheden Voorts ik ga steeds minder vlees
eten en merk dat ik er ook steeds minder behoefte aan heb en ook minder op kan Dat ligt misschien deels aan mijn
leeftijd
Dierenwelzijn en het milieu zijn 2 verschillende problemen, maar in uw vragen zijn ze samen Het milieu is veel
belangnjker dan dierenwelzijn, volgens mij
Een goede zet streekproducten met een speciale markt onder de aandacht brengen Houdt wel in dat de producent zijn
prijzen ook zo laag mogehjk moet houden Anders is het effect weg
Een veel groter probleem is dat wij als 1 e wereld de concurrence uit de 3e wereld belemmeren Door subsidies
handelen we oneerlijk Ten tweede bij een locale voedselmarkt wil ik duidelijke strenge controles van een
keunngsdienst van waren
Eerlijk gezegd zie ik het beiang van de gemeente bij dit onderwerp met Ik vind dat dit meer een thema voor
(horeca)ondernemens en/of het Rijk is/zijn Ik vind dergelijke projecten zelfe een beetje schadelijk voor de autonteit van de
gemeente
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Eigenlijk had ik misschien ook wel wat vragen over drinkgewoontes in de vragenlijst verwacht eten en dnnken gaan
vaak samen toch? en als het over gezond voedsel gaat lijkt me gezond dnnken ook van beiang
Zorg er voor dat voedsel vanuit de directe omgeving goedkoper is dan voedsel van ver weg
Er zou rekening moeten worden gehouden met mensen met minder geld en ouderen die met overal kunnen komen
voor hun inkopen
Erg anti vlees gericht
Fastfood en altijd overal eten en dnnken zijn belangnjke oorzaken voor obesitas en vervuiling op straat
Fijn om te merken dat er aandacht aan dit ondenwerp wordt besteed i Hopelijk leidt het tot meer bewustzijn
Geen megastallen in Groningen of elders in Nederland Varkens lekker buiten in de wei, zoals dat in Denemarken al heel
lang gewoon gebeurt
Gesubsidieerd restaurant dat alleen biologische en verantwoorde streekproducten serveert is een aardig expenment
De menukaart mclusief mformatie moet dan wel op het internet te vinden zijn De pnjzen betaalbaar
Goed dat de gemeente Groningen hier aan werkti i
Goed dat u hier aandacht aan besteed
Goed mitiatief
Goede enquete want het ondenwerp is erg belangnjk Ik hoop dat mensen laten zien dat er zeker veel behoefte is aan
meer streek- en biologische producten, maar dat te pnjs tot nu toe vaak te hoog is'
Groningen zou zich goed kunnen profileren op voedselgebied door produceren en consumeren in de eigen regio te
stimuleren Dit biedt vele voordelen
Grootste probleem is dat de consument overstelpt wordt met info dat in veel gevallen teveel het beiang van grote
voedselproducenten dient Daardoor krijgen de consumenten in veel gevallen met echt eerlijke info zodat ze met echt
een goede keuze kunnen maken
Helaas biedt deze enquete met die antwoorden die een objectief beeld naar voren zou kunnen brengen De
voonngenomenheid blijkt uit alles Jammer, want zo heeft de enquete geen enkele waarde
Het eten van vlees is zo veranderd met oog op dierenwelzijn dat ik alleen nog biologisch vlees eet en dit ook maar
ongeveer eens per week.
Het IS jammer dat er steeds meer gerommeld (manipulate, antibiotica, gifstoffen) wordt met de productie van eten Het
kan met uitblijven dat dit ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen Mijn echtgenoot en ik hebben het er
wel over gehad
Het ondenwerp heeft met echt mijn belangstelling, je moet tenslotte keuzes maken, zeker als je weinig tijd hebt Dat mis
ik een beetje in de vragenlijst ik voel me nu een beetje negatief neergezet (door de antwoorden)
Ik ben aower, dus ga heel erg bewust met mijn geld om let daarbij wel op kwaliteit
Ik heb altijd zelf groente en andere producten in de turn gehad Ben nu in andere omstandigheden en doe het met meer
Vmd het wel belangnjk
Ik heb minder gemerkt van deze actie dan ik hoopte
Ik mis in de antwoordmogelijkheden Smaak Ik kies mijn producten omdat ik daan/an de smaak waardeer Dat bepaalt
waarom ik voor bepaalde producten kies Groninger Koek is bijvoorbeeld gewoon de lekkerste ontbijtkoek
Ik mis vragen over de milieu onvnendelijke verpakkmgen van voeding
Ik mis wat mimte voor meer opmerkingen Zo laten wij wekelijks een krat met biologische groenten/fruit (voornamelijk
uit de regio) bezorgen en vmd ik dat je de markt met streekproducten gewoon moet integreren met de huidige markt
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Ik miste een antwoord bij streekproducten ze zijn lekkerderi En ik had geen flauw vermoeden dat achter de week van de
smaak ook ecologische, milieuverbeterende motieven zaten
Ik vind het idee van een markt voor streekproducten erg goed i
Ik vind het leuk dat Groningen zich zo inzet om zich landelijk op de kaart te zetten In welke vorm dan ook.
Ik weet met welke producten streekproducten zijn en weet daarom met of ik ze gebruik of meer zou willen gebruiken De
overheid werkt schaalvergroting alleen maar in de hand, ze faciliteren/begeleiden de boeren met
Ik wil best streek producten, producten die goed zijn voor het milieu enzo kopen maar dan moeten ze eerst goedkoper
worden
Ikzou graag zien dat mensen via beeldmatenaal ZIEN hoe het er aan toe gaat in de bio-industne Voor mensen die dit
vlees eten, zou het verplicht moeten zijn dit te zien Dus meer aandacht hieraan en meer biologisch boeren op de
Groningse kaart zetten i
In de nationale media (internet televisie) ben ik Groningen als Hoofdstad van de Smaak nog mettegengekomeni
Is het goed dat economische redenen er toe leiden dat supermarkten meer gezond voedsel gaan verkopen? Of moeten
eerder de kleine gezondheidswinkels gestimuleerd worden? Pragmatisme versus (of naast?) idealisme
Ja, de vraag is om deze reden uw vleesconsumptie veranderd? Suggereert dat mijn vleesconsumptie is gewijzigd terwijl
dit met zo IS en er wordt ook geen vraag gesteld waar je kunt aangeven of je vleesconsumptie is gewijzigd Etg
suggestiefi
Kijk op ekonoom nl een bednjf dat biologische/ecologische producten thuisbezorgd ideaal'
Leuk idee een streekmarkt
M b t de vraag over verandenng vleesconsumptie dat kan naast het eten van minder vlees ook veranderen door het
eten van verantwoorder vlees Daar laat de vraag geen ruimte voor
Massaproductie ook een probleem toevoeging van verschillende onnodige stoffen om producten onnodig
aantrekkelijker en minder puurte maken
Meer focus op studenten, die knjgen er te weinig van mee terwijl dit een prachtig forum is voor publiciteit Meer
aandacht op de lokale markt op studenten i
Mljn antwoorden worden beinvloed door mijn gedaalde besteedbare inkomen Kocht meer biologisch toen ik meer geld
te makken had
Naar mijn mening moet op elke marktdag producten uit de streek verkrijgbaar zijn Het mooiste zou zijn een overdekte
markt met veel streekgebonden vanatie
Niet meer voedsel bereiden dan dat je nodig hebt er wordt nog veel te veel goed voedsel in de vuilnisbak gekieperd
Op de vraag of ik zelf zou willen verbouwen heb ik met nee beantwoord omdat mijn gezondheid het met toelaat en ook
de tijd die je hienn moet steken voor mij te veel is
Op de vraag of je in verband met dierwelzijn een vieesloze dag wil invoeren Dit wil ik met, maar ik kies bewust voor een
kleiner stukje vlees per dag
Op zich zou ik wel biologische producten willen kopen, maar ik heb met veel geld te besteden Indien ik meer geld zou
verdienen, zou ik het wel doen (pas afgestudeerde)
Op zich zou ik open staan voor biologische producten (betere leefomstandigheden en kwaliteitverhouding) maar door
een lager inkomen is dit mogehjk, jammeri
Promoot een volkstuin Er is nog mimte op de voltetuin GoldenRaand in Vinkhuizen Groningen Zie de website
Scherm Vieesproductie de keuzemogelijkheid ben uitsluitend biologisch vlees gaan kopen mist' daaropvolgende
scherm Massaproductie hier mist een zeer belangrijke (sociaal-democratische) overweging overgewicht
Sommige antwoorden kon ik met kwijt bv verandenng vleesconsumptie uitsluitend aankoop bij biologische slager
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Sommige vragen waren onduidelijk vraag waarom heeft u eetgewoonte veranderd waarom zou ik het veranderd
hebben? Doe altijd al met bewuste keuze
Streekmarkt op CIBOGA-ten-ein is hartstikke leuki
Streekproducten pnma, maar dan ook in elke wijk/dorp verknjgbaar Dus samenwerking met een
supermarkt/wijkwmkel?
U stelt de vraag verkeerd mbt streek en eerlijk voedsel Wilt u meer betalen, ja natuurlijk, maar blijft dan ook de keuze
voor met Kan ik bijvoorbeeld en/en blijven kopen zodat de situatie 50% verbetert, maar dat ik wel kan rondkomen
Veel meer reclame maken voor b v de streekmarkten
Vraag Bent u bereid meer voor uw eten te betalen als daar verbetenngen van arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn
en/of milieu mee worden bereikt? En zo ja, hoeveel?lk kan geen antwoord kiezen daar omdat ik al bereid ben meer te
betalen, ik kies bewust
Wat betreft de streekproducten, deze zouden meer in de supermarkten te vinden moeten zijn IVM snel boodschappen
doen komen wij alleen in de supermarkten, ook nog naar de markt kost ons te veel tijd
Wat ik mis bij de stelling over massaproductie en lage pnjzen is dat de lage prijzen ook deels worden behaald door de
lage lonen en de arbeidsomstandigheden Om die reden mijd ik bijvoorbeeld de "goedkope" winkels
We eten al weinig vlees en altijd ongezoete producten
Zorg ervoor dat het pnjsverschil tussen het "goede voedsel" en de andere producten gennger wordt

80

Raadsvoorstel inzake gemeentelijke voedselvisie

Pagina 19

Wat doen we met eten

81

Raadsvoorstel inzake gemeentelijke voedselvisie

BASIS VOOR

®s

BELEID

ONDERZOEK
s STATISTIEK
G R O N I N G E N

BEZOEKADRES

Eendrachtskade ZZ 2
9726 CW Groningen
POSTADRES

Postbus 1125
9701 BC Groningen
T
F
E
I

(050) 367 56 30
(050)367 56 33
tnfo@os.groningenjil
www.os-groningen nl

82

Raadsvoorstel inzake gemeentelijke voedselvisie - bijlage

83

Collegebrief - 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

.ote

vjrorUngen

Bestuursdienst

7de-
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Geachte heer, mevrouw,

Viermaal per jaar rapporteren wij, zoals afgesproken, over de voortgang van
de bezuinigingen. Wij hebben u een tussentijdse up-date van de 6^^
Voortgangsrapportage bezuinigingen toegezegd in de raadscommissie,
Financien & Veiligheid, d.d. 5 September 2012. Deze toezegging zijn we niet
nagekomen, vanwege de benodigde inzet van capaciteit bij de samenstelling
van de begroting 2013 en de al geplande volgende voortgangsrapportage.
Deze 7^^ Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 bieden we u hierbij
aan, waarmee wij uw raad informeren over de uitwerking, de realisatie en de
risico's van het bezuinigingspakket van in totaal 45,1 miljoen euro.
In deze Voortgangsrapportage bezuinigingen geven we inzicht in de realisatie
van de maatregelen tot en met 2012 en de wijze waarop (deels) incidentele
en/of vervangende dekking noodzakelijk is. Daarnaast beschouwen we de
voorbereiding van de maatregelen 2013 en de knelpunten en
vertragingsrisico's die zich daarbij kunnen voordoen. De komende maanden
zoeken wij naar oplossingen voor de beschreven knelpunten.
Indien er sprake is van een vervangend voorstel leggen v^j dit aan u voor ter
besluitvorming.

SE.4.C
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De actuele stand per maatregel is opgenomen in de bijiagen.
Bijlage 1 is de 7*** Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014, bijlage 2
geeft het fmancieie en formatieve overzicht met de inmiddels bekende
kleurstelling en bijlage 3 is de toelichting op alle maatregelen, waarbij de
wijzigingen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage gearceerd zijn
weergegeven.
De 8^'* Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 is gepland voor
februari 2013.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de secret^
drs. M<?C(Maarten) Rilvs

de burgemeester,
((r. J.F. (Peter)-^ehwinke

L^

S

c
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BULAGE
BIJLAGE 1

1.

T*- VOORTGANGSRAPPORTAGE BEZUINIGINGEN 2011-2014

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 7''^ Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014. Wij hebben uw raad
toegezegd vier maal per jaar te rapporteren over de voortgang van de maatregelen. In deze rapportages
informeren wij u over de actuele stand in de uitwerking van het bezuinigingspakket van in totaal 45,1
miljoen euro, zowel financieel als formatief, de belangrijkste ontwikkelingen en risico's, inhoudelijk
gewijzigde maatregelen, de reserve flankerend beleid en frictiekosten en de communicatie. De
volgende Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 is gepland voor febmari 2013.

2.
2.1

Actuele stand bezuinigingen
Financien

Het totaal aan taakstellingen voor de periode 2011-2014 bedraagt 45,1 miljoen euro. De verdeling over
de jaren is als volgt:
2011
2012
2013
2014

totaal

16,560 miljoen euro
10,320 miljoen euro
11,785 miljoen euro
6,435 miljoen euro
45,100 miljoen euro

2011-2012
Op 1 oktober 2012 is van de taakstelling van 26,9 miljoen euro tot en met 2012, 20,5 miljoen euro
(77%) structured gerealiseerd. Dit is een stijging van 800 duizend euro ten opzichte van de 6^^
Voortgangsrapportage.
Daamaast is 5,8 miljoen euro (21%) incidenteel gerealiseerd. Voor een aantal maatregelen is hiervoor
concembreed naar incidentele dekking gezocht. Deze hebben we gevonden in: versnelde realisatie van
afschrijvingen, inzet van de risicobuffer en inzet van een deel van het Vorming & Opleiding budget.
Daamaast hebben de diensten nog ruimte gevonden in beleids- en bedrijfsvoeringsbudgetten.
Op dit moment resteert nog een tekort van circa 500 duizend euro voor 2012, waarvoor nog een
incidentele dekking wordt gezocht. Bij de vorige Voortgangsrapportage bezuinigingen was dit nog 2,3
miljoen euro.
Bezuinigingen 2011 - 2 0 1 2
Totaal 26,9 m i n euro

• Structureal; 20,5 min euro
• Nl«t gtrealisMrd; 500 dzd euro
QlnddcntMl; 5.8 min euro
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2011
Van de totale taakstelling 2011 van 16,5 miljoen euro is 14,3 miljoen euro (86%) structureel
gerealiseerd. Van het resterende deel van de taakstelling is met name de maatregel Afroming van het te
verwachten resultaat WMO moeilijk te realiseren. Voor de periode 2012-2014 is hiervoor jaarlijks 1,7
miljoen euro als incidentele dekking opgenomen uit de extra beleidsmiddelen. Ook de maatregel
Beperken van de inhuiir externen is niet te realiseren. We komen hiervoor nog met vervangende
voorstellen. Het totale nog structureel op te lossen bedrag voor 2011 is 2,2 miljoen euro.
2012
Van de totale taakstelling 2012 van 10,3 miljoen euro is nu 6,2 miljoen euro (61%)) stmctureel
gerealiseerd. Daamaast is 3,6 miljoen euro (35%) incidenteel gerealiseerd, waarvan een deel via een
concembrede zoekopdracht naar incidentele middelen. Voor circa 500 duizend euro aan openstaande
maatregelen wordt nog incidentele dekking gezocht voor 2012 gezocht. Het totale nog structureel op te
lossen bedrag voor 2012 is 4,1 miljoen euro, waaronder een aantal moeilijke te realiseren maatregelen.
Hiervoor leggen wij uw raad indien nodig bijsturingvoorstellen voor ter besluitvorming.
2013-2014
In 2013 en 2014 is nog voor 18,2 miljoen euro aan taakstellingen te realiseren, dit is 40% van het
totaal. De actuele stand van het totale bezuinigingspakket voor de periode 2011-2014 ter hoogte van
45,1 miljoen euro is onderstaand in beeld gebracht.
Bezuinigingen 2011 • 2014
Totaal 45,1 min euro

•Maatr«g*l«n 2013-2014:18,2 min auro
ORaalisatia Incidantaal; 5.8 min auro
• Raalisatia atructuraal: 20,5 min auro
• Niat garaalisaard; 500 dzd auro

2.2

Formatie

De bezuinigingsoperatie van de gemeente Groningen voor de periode 2011-2014 heeft personele
consequenties. In eerdere voortgangsrapportages gaven wij aan een formatie afname te verwachten
van tenminste 150 fte. In deze T Voortgangsrapportage bezuinigingen is een aantal maatregelen
verder uitgewerkt, waardoor er een completer beeld ontstaat van de formatie-effecten.
Op basis van de tot nu toe uitgewerkte maatregelen komen we op een afiiame van de formatie van
122,7 fte. Wij verwachten dat de totale formatie afname zal uitstijgen boven 150 fte. Momenteel
worden de personele consequenties van de organisatieontwikkeling (Shared Service Centre, Klant
Contact Centmm, Stadbeheer, wijkgericht werken) nader in kaart gebracht. De totale formatie afname
is sterk afhankelijk van de keuzes die bij de organisatieontwikkeling per thema worden gemaakt en de
daamit voortvloeiende uitvoeringsplannen voor het personeel.

7''^ Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014
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2.3.

Samenvatting maatregelen 2011 - 2014

In deze paragraaf worden de belangrijkste actuele ontwikkelingen, knelpunten en risico's in het
bezuinigingspakket aangegeven.

A. Bezuinigingen op en in de eigen organisatie
CONCENTRA TIEMAA TREGELEN
1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (Totaal € 2,8 miljoen, 32,6 fte + nog
uit te werken aantal fte)
Per functie wordt een uitvoeringsplan gemaakt, waarin de taakstelling is verwerkt. Gezien de
benodigde voorbereidingstijd voor de uitwerking en implementatie van het koepelplan SSC en het
effectueren van de voorgenomen formatiereductie is er voor de taakstellingen 2013 sprake van een
vertragingsrisico, waarvoor incidentele oplossingen worden gezocht.
De taakstelling voor 2012 (350 duizend euro) worden incidenteel gedekt. De besparing op de P&O
functie voor 2012 (150 duizend euro) kan deels worden gerealiseerd uit incidentele vrij val (100
duizend euro) uit het opleidingsbudget van de WGA. Het resterende deel (50 duizend euro) wordt via
een incidentele vrijval op de formatie van concern P&O gerealiseerd.
De besparing op communicatie (200 duizend euro) in 2012, realiseren we door een korting op de
budgetten voor communicatie en versobering van de communicatiemiddelen.
2. Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer (€ 1 miljoen, fte pm)
De taakstelling 2012 (150 duizend euro), wordt niet gerealiseerd, omdat de voorgenomen wijzigingen
(waaronder centralisatie) van het gemeentelijk keravastgoed in 2012 nog niet tot besparingen leiden.
Daarom is concembreed gezocht naar incidentele dekking voor deze taakstelling in 2012.
3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)
3.2.1 Beheer
De samenvoeging Stadsbeheer is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit is vastgesteld door ons college
en ook de COR heeft hiermee ingestemd. De implementatie is in voile gang.
Daarbij houden we rekening met een structurele netto bezuiniging die oploopt van €300.000 in 2013,
tot €600.000 in 2014 en van €850.000 in 2015. Hierbij is rekening gehouden met frictiekosten 2013 en
2014 en het weglekeffect naar tarieven. Eventuele frictiekosten in 2015 zijn nog buiten beschouwing
gelaten.
3.2.5 Wijkgerichtwerken, beleidsfuncties en vorming GMT
De taakstelling 2012 van 500 duizend euro wordt niet gerealiseerd, omdat de voorbereiding en
besluitvorming met betrekking tot de voorgenomen reorganisatie en vervolgens de herplaatsing van
formatie meer tijd kosten. Daarom hebben we de taakstelling opgenomen in de concembrede
incidentele taakstelling 2012. Ook in 2013 en 2014 verwachten wij nog een vertraging in de realisatie
van de taakstelling, daarvoor zoeken wij incidentele dekking.
4. Vorming van de directie stadstoezicht (€ 185.000, fte pm)
4.1 Overlappende taakgebieden
We hebben nog geen efficiencyvoordelen kunnen uitwerken, omdat slecht een beperkt aantal taken is
samengevoegd. Wij zoeken nog naar mogelijkheden om deze taakstelling 2014 in te vullen.

7 ^ Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014
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EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)
6. Efficiency personeel en loonkosten (€ 1,885 miljoen, 4,5 plus pm fte)
Uit een eerste inventarisatie komt het beeld naar voren dat de taakstelling slechts ten dele kan worden
gerealiseerd vanwege een overlap met andere maatregelen in het bezuinigingspakket. Verder is er nog
sprake van boventalligheid/herplaatsingskandidaten, waardoor er slechts in zeer beperkte mate vrijval
ontstaat. Echte realisatie en vrijval (d.m.v. uitstroom) wordt op zijn vroegst vanaf 2015 verwacht. In
de volgende voortgangsrapportage informeren wij u over de omvang van de vrijval en de omvang van
het realisatierisico.
8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 7,5 fte)
De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd.
We verwachten het resterende deel van de taakstelling 2012 bij de jaarrekening incidenteel te kunnen
opiossen. Binnen de formatie van de dienst SOZAWE zijn geen mogelijkheden om deze bezuiniging
stmctureel op te lossen. De taakstelling 2013 en verder kan alleen worden opgelost door de
uitvoeringskosten op het terrein van klantmanagement te verlagen. De ambitie van de kwaliteit van
dienstverlening blijft echter gelijk en is in lijn met de vastgestelde Re-visie zicht op Werk &
Participatie. De formele voorbereiding is afgerond, in het uitvoeringplan wordt de taakstelling
gerealiseerd.
18 Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen (€ - 4,1 miljoen)
18.2 Weglekeffecten
Dit budget is in 2012 volledig verwerkt in de verdeelvoorstellen van de concembrede taakstellingen en
bijbehorende begrotingswijzigingen. Per saldo is in 2012 sprake van een incidenteel nadeel van circa
100 duizend euro, dat wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Frictiekosten. We verwachten
dit bedrag in 2013 of 2014 weer in te lopen en terug te storten in de reserve.
EFFICIENCYMAATREGELEN (EXTERN)
23. Uitbesteden ombudsfunctie (€ 200.000,2,4 fte)
De invulling van deze taakstelling vraagt meer voorbereiding dan verwacht. Uiterlijk volgend voorjaar
wordt een voorstel aan u voorgelegd.
BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENINGN
24. Versobering inkoop goederen en dienstverlening (€ 3,5 miljoen, pm fte)
De taakstelling voor de jaarschijven 2011 en 2012 bedraagt samen 1,4 miljoen euro op inkoop van
goederen en diensten. In 2011 is daarvan een bedrag van 300.000 euro uit aanbestedingsvoordelen
gerealiseerd. Een bedrag van 500.000 euro wordt ingeboekt als reeds behaald voordeel uit een eerdere
aanbesteding van gas en elektra. Het restant van 600.000 euro komt uit de introductie van het
zogenaamde categoriemanagement. Voor iedere productgroep maakt de categoriemanager een scherpe
analyse van inkoopvolumes, inkoopstromen, onder- en overuitputting van contracten, contractvormen
en de mogelijkheden van beter contractbeheer, versoberde aanpak, scherpere
aanbestedingsmogelijkheden etc.
In 2012 ligt het accent op de PIOFACH-productgroepen. Voor het realiseren van aanvullende
taakstellingen voor de jaarschijven 2013 en 2014 worden binnenkort ook de categoriemanagers voor
de overige productgroepen aangewezen.
Een algemeen risico bij deze taakstelling is dat prijsafspraken en contracten voor een beperkte periode
worden afgesloten. Er is een risico dat we op termijn de nu ingeboekte inkoopvoordelen weer
kwijtraken.
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26. Bedrijfsvoering en personele voorzieningen (€ 3,06 miljoen, 6,6 fte +pm)
26.7.3 Catering
Aanpassingen in de catering zijn medio 2012 ingevoerd. We rekenen voor 2012 op een netto
bezuinigingsopbrengst van 161 duizend euro, de rest wordt incidenteel gedekt.
26.7.4 Exteme inhuur
De taakstelling exteme inhuur 2011 is incidenteel gedekt. Voor 2012 is het niet mogelijk gebleken
deze maatregel te realiseren. Dit betekent dat in 2012 voor 1,5 miljoen euro concembreed voor een
incidentele dekking is gezorgd en dat de maatregel vanaf 2013 op een altematieve wijze stmctureel
moet worden gerealiseerd.
30. Brandweer: duikploeg (€ 500.000, 7 fte)
Zoals in de vorige voortgangsrapportage is aangekondigd, leggen wij uw raad hierbij altematieve
voorstellen voor. Deze zijn afgestemd met de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissie
Brandweer. Tegelijk met deze Voortgangsrapportage wordt het voorstel van deze vervangende
taakstelling aan uw raad voorgelegd.
B. Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad
WELZIJN
44. Taakstelling gei'ntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen (€ 1,7 miljoen,
pm fte)
Van deze taakstelling moet € 500.000 worden gerealiseerd in 2012. In het voorjaar van 2012 heeft ons
college een voorstel gedaan om de taakstelling 2012 incidenteel te realiseren. Door een motie en een
amendement is een deel van de voorstellen niet realiseerbaar. De taakstelling kan in 2012 worden
gedekt door inzet van budgetten Maatschappelijke ontwikkelingen.
SPORT, CULTUUR, WELZIJN
46. Beeindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)
Eind augustus zijn wij weer in gesprek gegaan met de zelforganisaties over de omvang van het te
bezuinigen bedrag. In dit gesprek is afgesproken ingaande 2013 een bedrag van € 40.000 te
bezuinigen. Daarmee is een deel van de beoogde bezuiniging van € 100.000 gerealiseerd. De
resterende € 60.000 wordt vanaf 2013 gerealiseerd uit de doorlichting van de subsidieportefeuille.
Het voorgaande betekent dat wij in 2012 een incidenteel bedrag van 100 duizend euro op een andere
wijze dienen te realiseren binnen de subsidiebudgetten.
C. Financieel technische maatregelen
52. Afromen van te verwachten positief resultaat Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 1,9
miljoen)
Omdat we een taakstelling van 3,4 miljoen euro niet reeel vonden, hebben we ter compensatie bij de
begroting 2012 voor een periode van drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt en moet voor
deze periode jaarlijks voor 200 duizend euro aan maatregelen worden gevonden. Vanaf 2015 zal de
totale taakstelling van 1,9 miljoen euro in samenhang met de bovengenoemde rijkskortingen maar ook
met andere bezuinigingen op het maatschappelijk domein stmctureel ingevuld moeten worden.
De resterende 200 duizend euro is in zowel 2012 als 2013 onderdeel van de begroting. Voor 2012
wordt de taakstelling van €200.000 incidenteel gedekt binnen het sociale domein door o.m. effecten
van ingezet beleid, enkele gerichte maatregelen, gedragsverandering bij burgers en een positieve
bijstelling door het rijk van de Wmo-integratie-uitkering. Over de opiossing van de taakstelling 2013
zal in de voortgangsrapportages worden gerapporteerd.
7*^^ Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011 -2014

90

Pagina 5

Collegebrief - 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

E. Aanvullende bezuinigingen
AVI. Afschaffen IZA zorgpakket (€ 100.000)
Een besluit over het IZA-zorgpakket is instemmingspichtig en kan alleen met instemming van de COR
worden geeffectueerd. De COR heeft echter alleen instemming verleend op de optie, waarbij de
bedrij fsgeneeskundige zorg wordt ondergebracht bij de arbodienstverlener en bedrij fsmaatschappelijk
werk, fysiotherapie en psychologische zorg worden gehandhaafd en worden ondergebracht bij de IZA.
Dit betekent feitelijk dat de besparing niet kan worden gerealiseerd met deze maatregel. Momenteel
wordt onderzocht of een verdere verlaging van de bijdrage WGA mogelijk is als altematieve invulling
voor deze bezuinigingstaakstelling 2013.
AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)
Per 1 September 2012 is een manager ESCO aangesteld met de opdracht om maatregelen te treffen op
het gebied van energiemanagement. Voor het einde van het jaar komen wij met een
investeringsvoorstel voor energiebesparende maatregelen bij een eerste tranche gebouwen. Het
temgverdienen in de vorm van een lagere energierekening zal dus starten nadat de maatregelen in deze
gebouwen zijn genomen. De taakstelling voor 2013 van € 400.000 loopt daarom een vertragingsrisico,
waarvoor incidentele dekking zal worden gezocht.
AV3. Investeren in KCC en kanaalmanagement (€ 500.000)
Een voorstel over de (formatieve) inrichting van het KCC, waar de taakstelling in is opgenomen, is in
voorbereiding.
AV6. Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein (€ 400.000)
In onze vergadering van 6 September 2012 is een eerste voorstel voor een visie besproken en zijn
mogelijke scenario's aan de orde geweest. Wij gaan dit verder uitwerken en betrekken bij de
ontwikkeling van een integraal toekomstplan voor het drafbaan-Zevenemententerrein.
AV7. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde (€ 100.000)
Er is door de GR een eerste verkenning opgesteld met mogelijke bezuinigingsopties. Deze is door het
bestuur orienterend besproken. Relatief eenvoudig te realiseren maatregelen tellen op tot een besparing
van circa 60 duizend euro. De conclusie is dat er, om de taakstelling te realiseren, nog aanvullend
onderzoek nodig is naar opbrengst-verhogende maatregelen en kostenreductie

2.3.

Overige maatregelen.

De actuele stand van alle maatregelen vindt u in bijiagen 2 en 3. Voor de maatregelen 2011 en 2012 is
daarbij aangegeven of de maatregel stmctureel, incidenteel, of nog niet is gerealiseerd, inclusief
formatiereductie.
Bij elke maatregel geven we met een kleur de voortgang aan.
de voorbereiding is afgerond, we verwachten de maatregel te realiseren
de voorbereiding is nog niet afgerond
de maatregel kan niet worden gerealiseerd, of er is een groot realisatierisico
Voor de rode maatregelen zullen we zo spoedig mogelijk afwegen of de maatregel door een
aanpassing in het oorspronkelijke voorstel alsnog kan worden gerealiseerd, of dat er een altematief
voorstel voor deze taakstelling aan uw raad moet worden voorgelegd.
Een kleurencombinatie geeft aan dat de taakstelling bijvoorbeeld in het eerste jaar wordt gerealiseerd,
maar dat de voorbereiding voor de oplopende taakstellingen in volgende jaren nog niet is afgerond.
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Een kleurencombinatie geeft aan dat de taakstelling bijvoorbeeld in het eerste jaar wordt gerealiseerd,
maar dat de voorbereiding voor de oplopende taakstellingen in volgende jaren nog niet is afgerond.
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3.

Inhoudelijke wijzigingen van de voorstellen

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de inhoudelijke wijzigingsvoorstellen in het
bezuinigingspakket.
8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 7,5 fte)
Aan de hand van de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand hebben we de inschatting gemaakt dat
bij de dienst SOZAWE 15 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Hierbij gaat het voor de
helft om functies die komen te vervallen of waarvoor op dit moment al efficiencymaatregelen worden
getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden. In de bezuinigingsplannen zal deze
taakstelling in de jaren 2012, 2013 en 2014 gelijkelijk (dus per jaar 175 duizend euro) moeten worden
gerealiseerd.
Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat de opbrengst van de maatregel lager uitvalt dan
oorspronkelijk geraamd: een deel van de opbrengst van de autonome uitstroom zal bij andere
zoekopdrachten terechtgekomen, zoals de PIJOFACH en de invulling van de concemmaatregel 'jong
voor oud'. Daamaast is het door een toename van het aantal klanten noodzakelijk om een deel van de
vacatures binnen het primaire proces opnieuw in te vullen.
De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd.
We verwachten het resterende deel van de taakstelling 2012 incidenteel te kunnen opiossen. Binnen de
formatie van de dienst SOZAWE zijn geen mogelijkheden om deze bezuiniging stmctureel op te
lossen. De taakstelling 2013 en verder kan alleen worden opgelost door de uitvoeringskosten op het
terrein van klantmanagement te verlagen. De implementatie van de (Re-) visie Zicht op Werk en
Participatie richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van nadelige consequenties hiervan. Voor de
Implementatie geldt dat deze grotendeels zal plaatsvinden in 2014. Sommige onderdelen kunnen in
2013 al worden ingevoerd. De dienst SOZAWE streeft emaar in 2013 een gelijkblijvend niveau van
diens^atelMMte-hMJyilifedii,
30. Brandweer: duikploeg (€ 500.000, 7 fte)
De Brandweer Stad heeft een duikploeg die ook het westelijk deel van de regio bedient. De
Veiligheidsregio heeft daamaast de beschikking over een duikploeg in Delfzijl. Ook is er een
duikploeg in Emmen. We willen deze taak in regionaal verband anders organiseren en hiermee een
bezuiniging van 500 duizend euro realiseren.
We hebben daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en/of gekeken naar
uitbestedingsmogelijkheden. Het blijkt echter, dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een
fractie van de taakstelling opievert. Daamaast is bekend geworden dat het bestuur van de
Veiligheidsregio pas in 2014 een besluit neemt over de organisatie van de duiktaak. In de regio is een
voorlopig altematief bezuinigingspakket opgesteld dat binnen de V&GR bij de regionale taakstelling
wordt geteld en niet bijdraagt aan onze eigen taakstelling (zie maatregel 31).
Zoals in de vorige voortgangsrapportage is aangekondigd, leggen wij uw raad bijgaand altematievf
voorstellen voor. Deze zijn afgestemd met de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissie
Brandweer. Tegelijk met deze Voortgangsrapportage wordt het voorstel van deze vervangende
taakstelling aan uw raad voorgelegd.

4.

Reserve flankerend beleid

Ons college heeft de nota 'Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014' vastgesteld, waarin nadere
regels en criteria zijn opgenomen inzake de te financieren herplaatsing voorzieningen. Het flankerend
beleid bestaat emit dat de medewerkers, waarvan de functie wordt opgeheven in het kader van deze
bezuinigingsoperatie op grond van de sociale leidraad een herplaatsingstraject wordt aangeboden. Het
traject is erop gericht hen een passende functie aan te bieden.
De Centrale Ondememingsraad (COR) heeft een positief advies uitgebracht inzake de voorzieningen
zoals vastgelegd in de nota 'Flankerend beleid'. Tevens is de commissie voor Georganiseerd Overleg
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(GO) geinformeerd. Een raadsvoorstel ten behoeve van de dekking van de kosten van flankerend
beleid wordt binnenkort aan uw raad voorgelegd.

5.

Reserve frictiekosten

De reserve Frictiekosten is ingesteld om incidentele kosten te betalen die voortvloeien uit vastgestelde
maatregelen van de Bezuinigingstaakstelling 2011- 2014.
Overzicht:
Totaal beschikbare reserve Frictiekosten
Uw raad heeft inmiddels uit deze reserve beschikbaar gesteld
Resteert
Beschikbaar te stellen in 2012:
- Voorbereidingskosten fiisie Muziekschool, Kunstencentrum
- Voorbereidingskosten Stadsbeheer 2012
- Projectteam bezuinigingen 2012
- Voorbereidingskosten minder gebmik Gezinsbode
- Extra weglekcompensatie 2012
Totaal
Nog beschikbaar eind 2012

€ 2.863.000
€.1.,269.000
e 1.594.000

ca.

ca.

€
€
€
€
€

300.000
35.000
98.000
20.000
100.000

€

553.000

€ 1.041.000

Toelichting
Voorbereidingskosten fusie Muziekschool, Kunstencentmm
Wij hebben u april 2012 per brief geinformeerd over het voomemen tot verzelfstandiging
Muziekschool (OS. 12.2947722). Daarin hebben wij u gemeld dat de eenmalige kosten van de fusie
1,1 miljoen euro bedragen. Daarvan komt 6 ton voor rekening van de gemeente, voor de helft te
dekken uit het de reserve Frictiekosten bezuinigingen. In een separaat voorstel wordt uw raad
gevraagd om dit budget beschikbaar te stellen.
Voorbereidingskosten stadsbeheer 2012
Ons college heeft besloten de taken van beheer en onderhoud samen te voegen.
Hiervoor zijn in 2011 voorbereidingskosten gemaakt die voor 35 duizend euro zijn gedekt uit de
reserve Frictiekosten bezuinigingen (besluitnummer GRI 1.2772619). Ook in 2012 zijn
voorbereidingskosten gemaakt, die wederom via een reserveonttrekking van 35 duizend euro worden
gedekt. Met de vorming van stadsbeheer realiseren we gefaseerd een besparing van 500 duizend
structureel in 2013, opiopend naar 850 duizend euro in 2016. De reserveonttrekking wordt als
onderdeel van de nota Begrotingswijzigingen 1'^^ kwartaal 2012 aan uw raad voorgelegd.
Projectteam bezuinigingen 2012
April 2011 hebben wij voor 2 jaar een projectteam bezuinigingen ingesteld. De projectleider en
projectsecretaris komen boven op de bestaande formatie. In 2011 heeft u hiervoor budget uit de
reserve Frictiekosten bezuinigingen beschikbaar gesteld (GR 11.2831107). De reserveonttrekking voor
2012 ( € 98.000) wordt als onderdeel van de nota Begrotingswijzigingen 3"^^ kwartaal 2012 aan uw
raad voorgelegd. Eind dit jaar willen wij een besluit nemen over de wijze waarop het projectteam
bezuinigingen zal worden gecontinueerd in 2013 en 2014.
Voorbereidingskosten Minder gebruik Gezinsbode
Vanaf 2012 worden verplichte mededelingen van het gemeentebestuur zoveel mogelijk geplaats op de
gemeentelijke website (maatregel 28). Dit jaar zijn daarvoor eenmalig € 20.000 extra kosten gemaakt
voor de voorbereiding en de overgang naar de nieuwe wijze van publiceren.
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Weglek compensatie 2012
Bij de samenstelling van het bezuinigingspakket 2011-2014 is rekening gehouden met een weglek van
besparingen naar de gemeentelijke tarieven, bijdragen van derden en investeringsprojecten. Daarvoor
is bij maatregel 18.2 een correctie verwerkt van 0,6, 1,5 en 1,5 miljoen euro voor respectievelijk de
jaren 2012, 2013 en 2014. De berekening van de weglek komt in 2012 circa 100 duizend euro hoger
uit dan geprognotiseerd. Bij de verwerking van de laatste begrotingswijzigingen 3^^ kwartaal 2012
kunnen we het bedrag exact bepalen. We zullen uw raad dan voorstellen dit bedrag te onttrekken aan
de reserve Frictiekosten. We verwachten dit bedrag in 2013 of 2014 weer in te lopen en temg te
storten in de reserve.

6.

Communicatie

Het uitgangspunt is, dat betrokken partijen tijdig worden geinformeerd over de maatregelen.
Voor 2012 zijn in het kader van de communicatie vooral de volgende maatregelen relevant:
over diverse concembrede personele maatregelen is dooriopend contact met de COR. Voor
dienstspecifieke maatregelen vindt overleg plaats met de betreffende OR-en;
43 afschaffen schoolzwemmen - met de betreffende schoolbesturen en de Onderwijs- en
adviescommissie voor de sport is overlegd over deze in schooljaar 2012 - 2013 te realiseren
maatregel;
44 taakstelling geintegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het op de
Wmo-voorzieningen te bezuinigen deel zal, nadat het betreffende voorstel is afgerond, overleg
worden gevoerd met diverse van belang zijnde organen, waaronder de WMO Adviesraad. De
voorgestelde maatregelen worden niet eerder doorgevoerd;
46 Beeindigen subsidierelatie met instellingen. De betrokken instellingen zijn geinformeerd en
een nieuw voorstel zal aan de raad worden voorgelegd;
48 verminderen subsidie Martiniplaza. Met de directie van Martiniplaza voeren we regelmatig
overleg. Bij brief d.d. 12 december 2011 bent u nader geinformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot de subsidieverlaging, waarbij de reacties van Martiniplaza tevens zijn opgenomen.
59 Gehandicaptenparkeerkaart. Ons voorstel is voorgelegd aan de gehandicaptenraad, deels
contrair heeft geadviseerd;
Aanvullend pakket: maatregel Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenemententerrein;
Wij zijn in overleg met alle betrokken partijen. Op 15 december 2011 heeft ons college overleg
gehad met de gebmikers van de drafbaan. Daar hebben we de maatregel toegelicht en afspraken
gemaakt over het vervolgproces. Het gebmikersoverleg, een regulier overleg op ambtelijk niveau
met de gebmikers van de drafbaan, zullen we zo nodig intensiveren.
Op 19 en 27 januari 2012 was er ambtelijk overleg met de gebmikers die betrokken zijn bij de
paardensport. Daar werden de bedragen die de paardensport betreffen nader toegelicht (dagelijkse
expioitatie, gepland groot onderhoud). De afspraak is gemaakt dat de KHRV samen met de dienst
OCSW bekijkt welke investeringen noodzakelijk zijn, waarbij een goede veiligheid van de baan
uitgangspunt blijft. Met alle gebmikers (de betrokkenen bij de paardensport en de overige
gebmikers) gaan we binnenkort overleggen over mogelijke kostenbesparingen en
opbrengstverhogingen.
A V7. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde.
De communicatie rond deze bezuiniging gaat via het Dagelijks Bestuur van het Meerschap, dat
bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van
Haren en Tynaarlo. De beleidsvisie is in concept uitgewerkt en voor inspraak vrijgegeven. Het
DB heeft op 14 mei 2012 het inspraakrapport vastgesteld. Het Algemeen Bestuur waar raadsleden
van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de
bezuinigingen. Het Meerschap is bezig een definitieve Beleidsvisie op te stellen voor de periode
2012-2021, die in de zomer van 2012 zal worden vastgesteld door het AB. Daama zal het DB een
voorstel doen aan het AB over de invulling van de bezuinigingen.

7.

Vervolg
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In deze Voortgangsrapportage bezuinigingen is de stand van zaken gegeven van de maatregelen 2012
en de voorbereiding voor de maatregelen 2013. Daarbij hebben we diverse knelpunten en
vertragingsrisico's geconstateerd. De komende maanden zoeken wij naar oplossingen door middel
van een bijstelling van het oorspronkelijke voorstel of door een vervangende (tijdelijke) dekking.
Wij willen u de volgende voortgangsrapportage in febmari 2013 aanbieden, waarin de eventuele
bijsturingsmaatregelen aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
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Nr.

Dienst IVIaatregei

VERD Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer

Concentreren/uniformeren onderstafdelingen:
P&O functie
besparingen financiele functie
Besparingen DIV-functie
Slimmer inl^open communicatie-activitelten
Communicatie-advies herschikken
VertDeteren bezwaarschriflenproces
Efflcienter inrichten Juridisch adviesproces
taakdifferentlatie
Vermindering Vastgoed(VGO)-juridische
dienstveriening aan BSD
Subtotaal ondersteunende afdelingen

97

Ovenge samenvoeging afdelingen
taakreductie- en verandering : Formatie bij
inzameling gevaariijk afval en Olie-Water-Slib
ROEZ Loket Beheer en veri<eer
DIA
Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst
Subtotaal ovenge samenvoeging afdelingen

5
5.1

Totaal concentratie
1
I
.'::,
Efficiency (intern)
6
Efficiency personeel en loonkosten:
VERD Uitstroom oud/ instroom jong personeel
6.1
6.2
VERD Uitzendkrachtenpool/ projectleiders pool
DIA
Efficiency uitvoerende taken P&O
. 6.3
6.4
DIA
Minder papieren salarisstroken
DIA
6.5
Budgetten uitzendkrachten stoictureel vertagen

• 5.2
J' 5.3
5

Vorming directie stadstoezicht:
ROEZ Overlappende taakgebieden
MD
Vergunningen
Subtotaal vorming directie stadstoezicht

MD

Subtotaal organisatieontwikkeling

4
4.1
4.2
4

VERD Stroomlljnen organisatie

3

3.2

3
Organisatieontwikkeling:
• : . - ^ k . . VERD Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling

• 2

"""T""^

Concentratie
VERD
1
VERD
1.1
1.2
VERD
VERD
1-3
. 1.4
VERD
VERD
1.4
VERD
1,5
VERD
i 1.5
ROEZ
I 1.5
ROEZ
1.5

Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

10
130

15

15

15

' " " • • " •

750
150

2S0
250
50

100

110

110

780

220

250

1.600

125
50
50
60
40

175
1.000
100

2.960

75
75

1.280

220

600

850

100
200
125
50
50

325

3.025

•^

1.115

65
115

m

^^^^^^^1

^ ^ ^ B

350

200

150

1.000
500
50
10
130

7.115

50
65
130

15

110
75
185

2.560

440

1.000

2.800

10
130

100

1.130

50
65
130

15

500

150

350

200

150

10
130

15

15

15

' -

-"

~

100

965

50
65
115

"

500

350

200

150

t/m 2012
Realisatie
S
1

Taakstelling

Realisatie

1

-^

^

•

150

•

150

N

1,0

35,3

1,0
1,2
2,7

0,5

pm

pm

pm

32,6

2,0
1,0

13,6
16,0

Totale
Taakstelling

FTE-s

VGR bezuinigingen 2011-2014 (tbv VGR 2012-7)
|

650
1.000
200
400
250
100
100
60
40

Taakstelling x € 1.000
Totaal
2011
2012
2013
2014 2011-2014

Taakstelling

Bijlage 2: Concernbezulnigingen 2011-2014 - Actuele stand taakstellingen 2011 + 2012

"

•

4,7

1,2
1,7

0,5

3,0

3,0

-

.

.

-

.

0,5

0,5

0,5

.

t/m 2012
TaakReastelling lisatie

ill.
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OCSW

15.4

miiii

Efficie ncy (extern)
OCSW Herinrichting vastgoedmanagement
19
SZW Uitbesteding bezwaar en beroep
20
21
OCSW Efflcienter gebruik voorzieningen WSR
22
OCSW Martiniplaza / SB/OP
Uitbesteden ombudsfunctie
BSD
Totaal Efficiency (extern)

Totaa Efficiency (intern)

Technische conectles op
CONC Bedrijfsvoering risico
CONC Correctie ivm weglek
Subtotaal technische conr.bezuinigingsvoorst:

18
18.1
18.2
18

Minder wethouders
Gnffie

BSD
GRIP

Overige efficiency maatregelen:
Buitendienst Geo Info-voorziening COMB114
Bureau Woonwagenzaken
Effectievere inzet pers. Muziekschool COMBI
15.4
Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool
in een nieuwe stichting
Subtotaal overige efficiency maatregelen

taakstellende bezuiniging i-functie
Anders financieren programma SHV
Efficientie Zelfetandigen/WWIK
Veriaging concernbijdrage aan Iederz
Efficiency RO/EZ (Incl. 9,3/15,1/26,1/26,2)

16
17

15

ROEZ
ROEZ
OCSW

ROEZ
SZW
iederz
ROEZ

15
15.1
15.2
15.3

' VERD

11
12
13

Efficiency bedrijfsvoering
VERD venninderen aantal kantoorweri<plekken
VERD verminderen aantal telefoontoestellen
ROEZ Bedrijfevoering RO/EZ COMBI 14
BSD
Minder secretariele ondersteuning
Subtotaal efficiency bedrijfsvoering

VERD Factor incidenteel in nominale compensatie
SZW Sturen op autonome uitstroom

Subtotaal efficiency personeel en loonkosten

Dienst Maatregel
Personeelsreductie: vacatureruimte:
Structureel schrappen van vacatures
personeelsreductie: Vrijval vacatureruimte
personeelsreductie: vacatureruimte
personeelsreductie: Vrijval w/achtgeld
Subtotaal personeelsreductie: Vacaturemimte

DIA
MD
MD
MD

io

9.1
9.2
9.3
9.4
9

m9

7

6

Nr.
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6

1

110
100

340 "

25

• - - -

25

655

-400

-400

•

250

230

35
90

35
20

1.060

-100
-600
-700

210
100

785

i ^

25

570

90

25

525

160
115
50
200

1.745

200

••

335

-1.500 • 1.500
-1.500 - 7.500

200

160
115
50
200
200
725

3.795

-500
-3.600
-4.700

320
400

260

75

50

200
340
280
700
1.485

100
500

300
100

1.000
525

7.885

210

100
250
36

100

25

25

250
175

900

50

25

90
450
880

100

100
425

225
100

175

- « ^ '
25

250

250

50
600

50

• — • < -

55

-

-

755

55

•

35
20
105
35
795

Taakstelling x € 1.000
Totaal
2014 2011-2014
2011
2012
2013

Taakstelling

1.715

-500
-600
-7.700

320
200

785

160

25

570

340
90

50

50

500
175

385

35
20
55
35
745

Taakstelling

1.775

320
100

25

25

70

340
90

500
45

285

35
20
55
35
745
'•

100

760

160

••

500

_
"•:

50

130

700

-60

-500
-600
-7.700

"-

t/m 2012
Realisatie
S
1

Realisatie

N

FTPS

3,7

2,0
1,5
0,2
pm

49,3

2,5
2,0

pm

26,0

2,6

2,5

1,7
7,7

7,5

4,5

3,5

0,7
1,0
1,8

Totale
Taakstelling

10,3

2,5
2,0

0,6

2,5

2,7

2,7

0,7
1,0
1,0

'

•

3,6

1,4

™

0,6

1,6

1,6

0,7
0,9

t/m 2012
TaakReastelling lisatie
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Taakstelling

1
1

Bedrijfsvoering & personele voorzieningen:
ROEZ Bedrijfsvoering RO/EZ A. COMB114
ROEZ Bedrijfsvoering RO/EZ B.COMBI 14
BSD
Bedrijfsvoering & personele voorzieningen
MD
Eigen bedrijfsvoering : Catering
SZW Sluiting bedrijfskantine
SZW Afschaffen afdelingsultjes

26
25.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
245

160
15

260

^0

20

50

40
40

210
15
20
245

260
40
300

210
15
20
245

260

260

1.400

Taakstelling

160
15
20
245

260

260

700

50

250

t/m 2012
Realisatie
S
1

Realisatie

99

BSD

DIA

Programma BOSS

Versobering interne bedrijfsbudgetten
Subtotaal bedrijfsv. & personele voorzieningen

Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de
H&OG
32
HVD
GGD: Offlcier van Dienst Geneeskundig
onderbrengen bij de H&OG
Totaal Dienstverlening (extern)

Werk & Inkomen
33
|DIA
Stadjerspas
Leefomgevin i
34
[ HVD
Brandweer. maatr.Oosting/Alders terugdraaien
ROEZ Minder personeel brugbediening
35
ROEZ Verruiging grote groengebieden
36
ROEZ veriagen vrij budget Stadsdeelbeheerder
37

Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad

Totaal Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

31

HVD

Totaal B e d r i j ^ o e r i n g & personele voorzieningen
1
Diensl verlenii i g (extern)
VERD Minder gebruik Gezinsbode
28
Vericleinen concembudget onvoorzien
BSD
29
Brandweer: altematief voor taak duiken schrappen
30
HVD

27

26.8
26

300

3.315

250

50

200

2.395

300

265
7.435

640
8.210

1.190
19.705

250
70
50
835
80

70
50
835
80
140
100
835
80
70,
50
535
80

4.580

490

40

300

40

150
200

150
200
150

40

2.300

4.725

ioo

300

300

100

150
200
500

6.880

275
7.040

275
2.765

250

4.845

250

50

200

1.100

300

290
2 780

250
70

6.650

300

150

150

1.055

15
75

250

4.895

390

40

50

150

150

2.330

10
7.330

1.355

150

150

300

50

26.7
Bepericen inhuur externen/ flexibele schil en game Bntebrede bezuiniging en op kantines ( nietMD/DS\ V/SB), fitness, afdelingsultjes:
26.7.1 VERD Fitness
84
84
84
84
-40
26.7.2 VERD Dienstuitjes
80
80
80
120
350
2 ^ VERD Catering
350
350
161
VERD Inhuur externen
1.486
1.486
26.7 VERD Subtotaal fitness, dienstuitjes, catering, inhuur
325
2000
2.000
1.250
750

DIA
MD

Minder interne dienstveriening P&O gerelateerd:
Onttrekking resterend deel budget 'Regeling
bedrijfsvoering MDiPersoneel in balans
Subtotaal minder interne dienstveriening P&O

25
25.1
25.2

Totaal
Taakstelling x € 1.000
Nr.
Dienst Maatregel
2011
2012
2013
2014 2011-2014
Bedrij ^ o e r i r ig & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)
24
3.500
VERD Subtotaal \ersobering inkoop goed.& dienstveri.
400
1.000
1.000
1.100

I

2.275|

2.125

7.675

189
1.486
7.675

450

N

FTEs

0,3
1,0

2,0

1,0

17,6 1
29,3

1

10,0

8,0

2,0

3,5

3,5

3,5

9,0

7,0

2,0

5.3

0,3

118,9

24,0

17,0 '

7,0 '

6,6

5,3

7,0

2,3

6,6

1,0

3,5

0,8

t/m 2012
ReaTaakstelling lisatie

2,3

3,5

0,8

pm

Totale
Taakstelling
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ROEZ

VERD

HVD

Uitvoering W m o

HH1 (hulp bij het huishouden)

W M O : eigen bijdrage (4.6 t m 4.10)
W M O : Het verschuiving van het aandeel HH2 naar

Uitvoering W m o

Taakstelling geintegreerde aanpak budget
maatsch. Ontwikkelingen

100
300

r'

200

56

55

BSD

Vrijval risicobuffer 2007-2010

O C S W Peuterspeelzaalweri</kinderopvang
ROEZ Vennindering subsidie Groningen Airport Eelde
Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven
BSD

54

53

ISV middelen

Afromen van t e venwachten positief resultaat W m o

ROEZ

HVD

51

52

toeweglng aan reserve bodemsanering

100
990

400

1900

1.250

100

2.580

taakreductie- en verandering : venninderen

Totaal anders afschrijven

MD

400
1.480

O C S W Niet afschrijven op grondwaarde
ROEZ Verienging afschrijvingstermijnen
conceminvesteringen

50

49

100

200

1.250

200

265
100

200

330

200

200

computertiardware
Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen
Invoering restwaarde gebouwen DIA

VERD
DIA

49.3
49.4
49.5
49.6
200

130

Afechrijven tot restwaarde ondergrondse
pariceergarages

verienging afechrijvingstermijnen

ROEZ

VERD

49.1

49.2

Financ eel/technische maatregelen
49
Anders afschrijven

130

200

330

200

990

300

265

1.000

2.500
1.900

100

3.440

200
400
1.480

800

260

300

S

200
990

600

2.500

100

400
200
400
1.480

300

3.420

200

25

420

685

2.780

200
990

'

r

630

130

500-

1.700

625 "^
60

100
2.500
1.900
600

•• • [

1

-

-

'' •

•

200

160/;; Z 7 . 1

100/^'

20:^
500

25

•

N

3,3

1,0

t/m 2012
Realisatie

FTE's
Totale
Taakstelling

Realisatie

2.780

400
200
400
1.480

300

4.050

6.185

3.055

Totaal B e z u i n i g i n g e n v o o r z i e n i n g e n in de stad

2.135

200

550
25

685

625
60

400

550

875

125

750

500

200

2m

790

65

125

1.700

160

O C S W Verminderen subsidie Martiniplaza

365

40

325

1.2CK}

225

225

100
360

200

100

20
500

20
500

25

25

stelling

Taak-

25

995

320

20

500

160

250

20

2012

Totaal
2013 2014 2011-2014

T a a k s t e l l i n g x € 1.000

Taakstelling

25

Sport, Cultuu ; W e l z i j n
46
OCSW Beeindigen subsidierelaties met instellingen.
47
O C S W Verhogen inkomsten door extra activiteiten W S R

45

45.1
45.2

Gezor dheid
45
HVD

44

300

100

Groninger Woonkwaliteit

Onder w i j s
42
O C S W Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers
43
O C S W Afechaffen schoolzwemmen
WeIzi n

41

250

25

2011

Veriaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie
ook stadsdeelprogramma)

Hypotheek-gemeente-garanties
Platfomn GRAS

Dienst M a a t r e g e l

n

ROEZ
ROEZ
ROEZ

Nr.

Wone
38
39
40

1

-

•

1,3

-

-

•

,

*

^

1,0

t/m 2012
TaakReac h i n g lisatie
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Maatregel
ROEZ Werkwijze communicatie
ROEZ Bijdrage erijaachtterreinen

101

68
69
70

67

67
67.1
67.2

66

66
66.2

Overige aanpassingen tarieven:
Verhoging Logiesbelasting
GGD: terugdraaien maatregelen Oosling/Alders:
het verhogen van de leges.
Totaal Overige aanpassingen tarieven

Leges DIA:
Afechaffen kortingsregeling reisdocumenten en
rijbewijzen
Totaal Leges DIA

Totaal financieel/technische maatregelen

Vertiogen OZB
Uitbreiding dienstveriening derden bij CIO
Uitbreiding dienstveriening derden bij
Salarisadministratie
ROEZ Meer wericen voor derden

DIA
DIA
DIA

DIA
HVD

DIA

Veriioging tarieven en entreegelden OCSW:
OCSW Vertioging tarieven en entreegelden OCSW
OCSW Vertiogen inkomsten Muziekschool COMB115.4
Totaal veriioging tarieven en entreegelden OCSW

65
65.1
65.2
65

63
64

Gehandicaptenparkeericaart
Woonwagens
Verkeerskundige toets bouwwrgunningen
Meer gebruik openbaar gebied in rekening
brengen
MD
Taakreductie- en wrandering : vegen uit riooirecht
VERD Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad

ROEZ
ROEZ
ROEZ
ROEZ

59
60
61
62

:. 71

-

Verlioging van de gemeentelijke inkomsten

Totaal financieel/technische maatregelen

Nr.
57
58

4.840

4.000
25
50

50

40
10

50

50

350

315

7.410

90

2011

Taakstelling

1

...:.

620

50

26

530

55

^,25

50

130

5.460

50

105
6.120

4.000
50
50

50

40
10

50

50

50

50

315
750

60

35

8.960

90

Taakstelling

4.000
100
50

700

90
10

50

50

50
50

315
1.050

75
35
70
120

10.615

5ff

25

35
70

560

50

50

300

60

60

400

40

895

35

1.750

Taakstelling x € 1.000
Totaal
2012
2013
2014 2011-2014
30
30
90

5.260

4.000
25
50

50

40
10

50

50

50

50

315
720

7.260

90

200

50

25

30

60

35

1.700

Realisatie
S
1

Realisatie

FTE's
Taakstelling

•

.

. ...

1

200

N

|
Taakstelling

Realisatie
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102
16.560

10.320

E

Voortsereiding a^erond, wordt gerealiseerd
Voorbereiding nog niet a^erond
Wordt niet gerealiseerd, altematief zoeken
Voortoereiding deels a^erond en gerealiseerd
Voorbereiding deels a^erond, waarschijniijk
\ertragingsrisico

Realisatie procentueel t o . v . de taakstelling (t/m 2012)

Na c o n c e m b r e d e incidentele dekking

11.785

50
50

TOTAAL bezuinigingen 2011-2014

„ ,

1.575

,

Totaal aanvullende bezuinigingen

Verho gen eigen inkomsten
[Dienstveriening voor regio-gemeenten
^ AV10 DIA
Totaa verhogen eigen inkomsten

200
200
400

P

75
100
200

1
..
.:,:.: : : : : : : : , : . , • „ : :
Financieel/technische maatregelen
AV8 BSD
Veriagen budget onvoorzien
AV9 BSD
Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA
Totaal financieel/technische maatregelen

fl in de stad
Vennindering ondersteuning duurzaamheid
Afechaffen subsidies Goed Idee
Afetoten/stoppen met de drafbaan/ewnem.terrein

400
250
750

6.435

900

50
50

300

200
100

300
250
550

45.100

2.475

100
100

200
200
400

675

100

400

ioo

75

100
700
500
1.300

Taakstelling x € 1.000
Totaal
2012
2013
2014 2011-2014

375

eninge
MD
ROEZ
OCSW
OCSW

2011

Taakstelling

Lagere bijdrage aan de GR Meerschap
Paterswolde
Totaal voorzi aningen in de stad

Voorz
AV4
AV5
AV6
AV7

Nr.
Dienst Maatregel
Eigen organisatie
Afschaffen (restant) IZA zorgpakket
DIA
"^ AV2 ROEZ Energie besparen gemeentelijke gebouwen
Investeren in KCC en kanaalmanagement
AV3 DIA
Totaa eigen organisatie

1

100%

26.880

26.880

Taakstelling

76%

20.520

20.520

22%

S.860

3.885

t/m 2012
Realisatie
S
1

Realisatie

2%

soo

2.475

N

FTPS

122,7

0,5

0.5

0,5

Totale
Taakstelling
'-

100%

30,6

:•

61'/^

18,6

t/m 2012
TaakReastelling lisatie
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BIJLAGE 3

Actuele toelichtingen V*"* Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014

De wijzigingen ten op/.iclitc van de vorige rappoilage zijn grijs gearceerd.
Het pakket aan maatregelen bestaat uit:
A. Bezuinigingen op en in de eigen organisatie (19,7 miljoen euro)
B. Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad (6,2 miljoen euro)
C. Financieel-technische maatregelen (10,6 miljoen euro)
D. Verhoging van de gemeentelijke inkomsten (6,1 miljoen euro)
E. Aanvullende bezuinigingen (2,5 miljoen euro)

A. Bezuinigingen op en in de eigen organisatie
De bezuinigingspakket voor de organisatie is opgebouwd uit de volgende categorieen:
Concentreren of samenvoegen van gemeentelijke functies
Efficiencymaatregelen voor interne gemeentelijke werkprocessen
Efficiencymaatregelen voor werkprocessen waarvan exteme partijen onderdeel uitmaken
Verbeteren bedrijfsvoering en versobering personele voorzieningen
Besparen op/door dienstverlening externen
CONCENTRATIEMAATREGELEN
1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (Totaal € 2,8 miljoen,
32,6 fte + nog uit te werken aantal fte)
De vorming van de nieuwe PIJOFACH-organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de
gemeentelijke bezuinigingstaakstelling voor de periode 2011-2014. Het inrichten van een Shared
Service Center (SSC) is een van de bouwstenen voor de toekomstige organisatie.
In onze organisatie kennen we nu nog een grote diversiteit binnen de diverse PIJOFACH-werkvelden.
We willen door standaardisatie en digitalisering van werkprocessen en door een concentratie van deze
functies zowel een besparing realiseren, als de interne dienstverlening verbeteren. De nieuwe
gezamenlijke PIJOFACH-organisatie dient efficient, duurzaam (flexibel) en professioneel te worden.
We hebben de ambitie om de interne dienstverlening zodanig te organiseren dat deze een toegevoegde
waarde blijft bieden aan het primaire proces. Centraliseren en schaalvergroting zijn daarbij geen doel,
maar wel een belangrijk middel om aan de opdracht te kunnen voldoen.
De vorming van het Shared Service Center (SSC) moet (inclusief de hiema genoemde besparingen op
huisvesting en gebouwenbeheer) minimaal een besparing opleveren van 3,8 miljoen euro structureel
en een formatiereductie van minimaal 50 fte.
Per functie wordt een uitvoeringsplan geniaakt, waarin de taakstelling is verwerkt. Gezien de
benodigde voorbereidingstijd voor de uitwerking cn implementatie van het koepelplan SSC en het
effectueren van de voorgenomen fomiatiercductic is er voor de taakstellingen 2013 sprake van een
vertragingsrisico, waarvoor incidentele oplossingen worden gezocht.
De taakstelling voor 2012 (350 duizend euro) wordt incidenteel gedektl
De bespamgPP de P&O functie voor 2012 (150 duizend euro) zal deels worden gerealiseerd uit
incidentele.vrijval (100 duizend euro) uit het opleidingsbudget van de WGA. Het resterende deel (50
duizend euro) wordt via een incidentele vrijval op de formatie van concern P&O gerealiseerd.
De besparing op communicatie (200 duizend euro) in 2012, realiseren we door een korting op de
budgetten voor communicatie en versobering van de communicatiemiddelen.
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2. Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer (€ 1 miljoen, fte pm)
Inleiding
Deze besparing willen we realiseren door enerzijds de uniformering van het facilitaire proces en
anderzijds door het management en beheer op de gemeentelijke gebouwen/vastgoed te bundelen. Voor
de bundeling van het vastgoedmanagement en -beheer gaat het vooral om technisch gebouwenbeheer/
onderhoud, ruimtetoewijzingsbeleid, standaardisering inrichtingsafspraken en gezamenlijke
aanbestedingen.
Facilitair
We willen een nieuwe Facilitaire organisatie gaan vormen, met als doel om de huidige acht facilitaire
afdelingen samen te voegen tot een gemeentebrede facilitaire organisatie. Dit als deelproject van de
concembrede organisatieontwikkeling PIJOFACH. Inmiddels ligt er een concept van de nieuwe
vastgoedorganisatie en de nieuwe facilitaire organisatie. Deze concepten zijn gedeeld met alle
betrokkenen binnen onze gemeente (zoals COR, betrokken medewerkers en opdrachtgevers).
Vastgoed
Wij willen het kemvastgoed (de gemeentelijke kantoorgebouwen) samenvoegen en centraal
exploiteren. Daarvoor zal een centrale kemvastgoedorganisatie worden opgezet die verantwoordelijk
is voor het exploiteren van het kemvastgoed. Dit dient zo te gebeuren dat de huisvestingsvraag van de
gemeente Groningen optimaal wordt geaccommodeerd met een efficiente inzet van eigen en gehuurd
vastgoed. Daartoe wordt een strategisch vastgoedplan gemaakt dat zoveel mogelijk rekening houdt
met veranderingen in de organisatie tot 1 januari 2015 (cf. de planning van het Stappenplan
PIJOFACH) en een doorkijk geeft voor de jaren daama. Twynstra Gudde heeft advies uitgebracht over
de inrichting van een vastgoedorganisatie voor het kemvastgoed van de gemeente. Op basis van dit
advies wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt.
De taakstelling 2012 (150 duizend euro), wordt niet gerealiseerd, omdat de voorgenomen wijzigingen
(waaronder centralisatie) van het gemeentelijk kemvastgoed in 2012 nog niet tot besparingen leiden.
Daarom is concembreed gezocht naar incidentele dekking voor deze taakstelling in 2012.

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)
In ons coUegeprogramma hebben we aangegeven dat we een aanpassing van de organisatievorm
willen doorvoeren. We kiezen voor dienstverlening als hefboom voor de organisatieontwikkeling en
cultuurverandering. Nu al stellen we een aantal aanpassingen in de stmctuur voor. Daarmee is winst te
behalen in het verbeteren van de dienstverlening (beleid en uitvoering), efficiency en effectiviteit. De
verwachting is dat het beter en goedkoper kan.
De volgende structuurwijzigingen worden voorgesteld:
- het samenvoegen van de taken in het beheer van de openbare mimte;
- wijkgewijs werken onderbrengen bij een dienst;
- concentreren beleidstaken.
- de (programmatische) sturing op maatschappelijke ontwikkeling;
- vorming GMT
Daarbij gaan we de primaire bedrijfsprocessen in de diensten stroomlijnen. We gaan taken met minder
mensen uitvoeren door de processen slimmer en efflcienter te organiseren. Hierdoor willen we een
besparing realiseren van 3 miljoen euro.
De stand van zaken per onderdeel is als volgt.
3.2.1 Beheer
Voor het beheer van de openbare ruimte is het doel om te komen tot een gemeentelijk
organisatieonderdeel Stadsbeheer. Daarmee willen we vanuit het perspectief van de burger, op een
effectieve en efficiente manier de beheer- en onderhoudstaken in de openbare mimte vorm geven.
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Dc samenvoeging Stadsbcliecr is uitgewerkt in een uitvoeringsplan en vastgesteld door ons college.
Ookde CX)R heeft met het plan ingestemd. Wc houden rekening met een structurele netto bezuiniging
die oploopt van €300.000 in 2013, lot €600.000 in 2014 en van €850.000 in 2015. Hierbij is rekening
gehouden met frictiekosten 2013 cn 2014 cu het weglekeffect naar tarieven. De frictiekosten in 2015
zijn nog buiten beschouwing gelaten.
3.2.2 Wijkgewijs werken
De meer efficiente en effectieve inrichting van het wijk- of gebiedsgericht werken is in voorbereiding.
Daarbij maken we onderscheid tussen coordinerende, uitvoerende (beherende) en beleidsmatige taken.
De coordinerende taken worden voomamelijk bij de diensten ROEZ (stadsdeelcoordinatie en
stadsdeelbeheer) en OCSW (wijkzaken) uitgevoerd. Nadere analyse moet uitwijzen hoe die besparing
kan worden gerealiseerd.
Een besparing op uitvoerende en beleidsmatige taken heeft een relatie met de analyses en keuzes bij de
invulling van de taakstelling op het beheer openbare ruimte en de maatschappelijke ontwikkeling. Bij
de analyse van het wijk- en gebiedsgericht werken betrekken we ook de relaties met gesubsidieerde
instellingen in het maatschappelijk domein. Die instellingen werken immers in onze opdracht ook
gebiedsgericht, ook daar zijn besparingen mogelijk.
3.2.3 Concentreren beleidstaken
Een voorstel voor het concentreren van de beleidsfuncties wordt uitgewerkt.
3.2.4 Sturing op maatschappelijke ontwikkeling
Zie hiervoor maatregel 44.
3.2.5 Vorming GMT
Onderdeel van de organisatieverandering is de vorming van het GMT. Daarmee realiseren we een
besparing op de kosten van management en ondersteuning.
De taakstelling 2012 van 500 duizend euro wordt niet gerealiseerd, omdat de voorbereiding en
besluitvorming met betrekking tot de voorgenomen reorganisatie en vervolgens de herplaatsing van
formatie, meer tijd kosten. Daarom hebben we de taakstelling opgenomen in de concembrede
incidentele taakstelling 2012. Ook in 2013 en 2014 verwachten wij nog een vertraging in de realisatie
yan de taakstelling en ook daarvoor zoeken wij incidentele dekkingi
4. Vorming van de directie stadstoezicht (€ 185.000, fte pm)
4.1 Overlappende taakgebieden
Met de vorming van de directie Stadstoezicht willen we een efficiencyvoordeel realiseren, door taken
van RO/EZ en de Milieudienst samen te voegen. Hierdoor moet in 2014. 110 duizend euro worden
bespaard. Vooralsnog hebben we geen efficiencyvoordelen kunnen realiseren, omdat slecht een
beperkt aantal taken is samengevoegd. Wij zoeken nog naar mogelijkheden om deze taakstelling voor
2014 in te vullen.
4.2 Vergunningen
We willen, mede door een verdere deregulering, op het gebied van vergunningen voor evenementen
een besparing realiseren. De besparing is in de begroting van 2013 opgenomen en daarmee
gerealiseerd.
5. Overige samenvoegingen van afdelingen (€ 130.000,2,7 fte)
5.1 Formatie bij inzameling gevaariijk afval en Olie-Water-Slib
Deze maatregel is gerealiseerd.
5.2 Loket beheer en verkeer
Het uitvoeringsplan Stadsbeheer is inmiddels vastgesteld, waarin is opgenomen dat de fronloffice van
Stadsbeheer naar verwachting zal opgaan in het KCC. Vooruitlopend op de vorming van het KCC zijn
de loketten van Stadsbeheer RO/EZ en de Milieudienst alvast fysiek samengevoegd. Vaciiluivruiiiue
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binnen het loket is niet ingevuld, waardoor de bezuiniging in 2012 eerst incidenteel wordt gerealiseerd
en vanaf 2013 structured.
5.3 DIA en Bestuursdienst.
Uit efficiencyoverwegingen verzorgt de DIA de financiele administratie voor de Bestuursdienst.
Vanuit deze efficiencygedachte willen we ook de functies Informatiemanagement (IM) en Facilitaire
Zaken (FZ) van beide diensten samenvoegen en onderbrengen bij de DIA. De besparing die we
hiermee kunnen realiseren, bedraagt 65 duizend euro vanaf 2012. Het betreft 1,2 fte.
Voor 2012 zoeken we een incidentele opiossing en vanaf 2013 zal deze bezuiniging via de vorming
van het Shared Service Center worden ingevuld.
EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)
6. Efficiency personeel en loonkosten (€ 1,885 miljoen, 4,5 plus pm fte)
Naast het concentreren van verschillende P&O beheertaken, willen we op verschillende manieren de
inzet van ons personeel en loonkosten nog efficienter maken.
6.1 Uitstroom oud/ instroom jong personeel (1 miljoen euro vanaf 2013 /2014)
In de periode 2011-2014 stroomt een groep medewerkers vanwege pensioen of FPU uit de organisatie.
Door deze functies niet opnieuw in te vullen of deze te vervullen door jongere medewerkers kunnen
besparingen worden gerealiseerd ten gunste van de bezuinigingen.
In het bezuinigingspakket is een taakstelling opgenomen van 250 duizend euro in 2013, opiopend naar
1 miljoen in 2014. Momenteel wordt in overleg met de diensten bepaald welke fimcties komen te
vervallen of geschikt gemaakt kunnen worden voor een jongere medewerker. Per functie wordt
bekeken voor welke maatregel in het bezuinigingspakket de vrijval wordt ingezet en wordt de omvang
van de besparingen per jaarschijf nader bepaald.
Uit een eerste inventarisatie komt het beeld naar voren dat dc taakstelling slechts ten dele kan worden
gerealiseerd vanwege een overlap met andere maatregelen in het bezuinigingspakket. Verder is er nog
sprake van boventalligheid/lierplaatsingskandidaten, waardoor er slechts in zeer beperkte mate vrijval
ontstaat. Echte realisatie en vrijval (door uitstroom) wordt op zijn vroegst vanaf 2015 verwacht. In de
volgende voortgangsrapportages informeren wij u over de omvang van de vrijval en de omvang van
het realisatierisico.
6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool
Vacatures die vanaf 2012 ontstaan, worden deels ingevuld door functionarissen uit de inteme
projectleiderspool. De eerste tranche van deze bezuiniging (100 duizend euro) in 2012 dekken we
incidenteel middels inzet van het opleidingsbudget van de WGA (Regeling werkhervatting
gedeeltelijk arbeidsgeschikten).
6.3 Efficiency uitvoerende taken P&O
We kunnen circa 1 fte besparen (50 duizend euro) door bij de DIA de komende jaren meer en beter
gebmik te maken van digitale hulpmiddelen (zoals Emis/Plaza), waardoor minder inzet van P&O
nodig is. Door handmatige werkprocessen te automatiseren, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim en de
digitalisering van de verlofkaart. Deze bezuiniging zal vanaf 2013 via de vorming van het Shared
Service Center worden ingevuld.
6.4 Minder papier salarisstroken
Deze maatregel is gerealiseerd.
6.5 Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen
Deze maatregel is gerealiseerd.
6.6 Personeelsreductie, vacatureruimte
Deze maatregel is gerealiseerd.
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7. Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen (€ 1 miljoen)
Deze bezuiniging is gerealiseerd in 2011 en 2012 en voorbereid voor de volgende jaren.
8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 7,5 fte)
Aan de hand van de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand hebben we de inschatting gemaakt dat
bij de dienst SOZAWE 15 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Hierbij gaat het voor de
helft om functies die komen te vervallen, of waarvoor op dit moment al efficiencymaatregelen worden
getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden. In de bezuinigingsplannen zal deze
taakstelling in de jaren 2012, 2013 en 2014 gelijkelijk (dus per jaar 175 duizend euro) moeten worden
gerealiseerd.
Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat de opbrengst van de maatregel lager uitvalt dan
oorspronkelijk geraamd: een deel van de opbrengst van de autonome uitstroom zal bij andere
zoekopdrachten terechtgekomen, zoals de PIJOFACH en de invulling van de concemmaatregel 'jong
voor oud'. Daamaast is het door een toename van het aantal klanten noodzakelijk om een deel van de
vacatures binnen het primaire proces opnieuw in te vullen.
De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd.
We verwachten het resterende deel van de taakstelling 2012 incidenteel te kunnen opiossen. Binnen de
formatie van de dienst SOZAWE zijn geen mogelijkheden o.m deze bezuiniging structureel op te
lossen. De taakstelling 2013 en verder kan alleen worden opgelost door de uitvoeringskosten op het
terrein van klantmanagement te verlagen. De implementatie van de (Re-) visie Zicht op Werk en
Participatie richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van nadelige consequenties hiervan. Voor de
implementatie geldt dat deze grotendeels zal plaatsvinden in 2014. Sommige onderdelen kunnen in
20 i 3 al worden ingevoerd. De dienst SOZAWE streeft emaar in 2013 een gelijkblijvend niveau van
dienstverlening te blijven bieden.
9. Efficiency Bedrijfsvoering (€ 650.000,1,7 fte)
Op het gebied van de bedrijfsvoering kunnen we door een aantal efficiencymaatregelen circa 650
duizend euro besparen. Het gaat om de volgende maatregelen.
9.1 Verminderen aantal kantoorwerkplekken 300 duizend euro
We verwachten door Het Nieuwe Werken 1000 werkstations kunnen schrappen. In totaal komt deze
maatregel dan op een besparing van 300 duizend euro. De voorgestelde vermindering van het aantal
werkplekken wordt gerealiseerd door medewerkers de beschikking te geven over een desktop of een
laptop. Deze keuze leidt tot een besparing op de aanschafkosten en de beheerswerkzaamheden.
In 2011 en 2012 is dc bezuiniging (50 duizend euro) incidenteel gerealiseerd. Het GMT heeft een
voorstel besproken over hot gebruik van desktops/laptops, telefonie en tablets in de organisatie. Het
doel is meer sturing op het gebruik tc laten plaatsvinden en daarmee ook de bezuinigingsbedragen te
realiseren. Met een verdeelvoorstel over de diensten is aangegeven welke bijdrage ze moeten leveren
aan de taakstelling en welke vermindering van het aantal werkplekken hierbij hoort. Directe sturing
vindt plaats binnen de dienst en Concern l&A bewaakt de voortgang. We verwachten de taakstellingen
voor 2013 cn 2014 te kunnen behalen.
9.2 Verminderen aantal telefoontoestellen 100 duizend euro
Met de recent afgeronde aanbesteding zal vanaf 2013 naar verwachting een deel van deze taakstelling
worden gerealiseerd. Daamaast onderzoeken we hoe de bundeling van vaste en mobiele telefonie kan
leiden tot een beperking van de vaste telefoniekosten.
De budgetten voor de aanschaf van vaste en mobiele toestellen zijn aanwezig binnen de diensten.
Er is een voorstel in voorbereiding om de beoogde bezuiniging van IOO duizend euro vanaf 2013 te
realiseren door het concembeleid met betrekking tot telefonie te actualiseren. Aandachtspunten zijn
het stellen van uniforme concembrede regels voor gebruik en uitgifte van mobiele telefonie en
"mobiel tenzij beleid" om dubbele telefoonfaciliteiten voor medewerkers te voorkomen.
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9.3 Bedrijfsvoering ROEZ 150 duizend euro
De uitwerking is meegenomen in het uitvoeringsplan organisatieontwikkeling RO/EZ voor maatregel
14 Efficiencytaakstelling RO/EZ
9.4 Minder secretariele ondersteuning
Bij de Bestuursdienst kan de secretariele ondersteuning worden temggebracht, waarmee we 100
duizend euro kunnen besparen vanaf 2013. De bezuiniging wordt gerealiseerd birmen de reorganisaties
van Concemstaf en SSC. Een voorstel is in voorbereiding
10. Taakstellende bezuiniging i-functie (€ 200.000,2,5 fte)
We hebben onderzoek gedaan naar de informatiefunctie bij de gemeente. Via verdere centralisatie
achten wij een besparing mogelijk van 200 duizend euro (2013: 100 duizend euro en 2014: 100
duizend euro). De hiermee gepaard gaande formatieve reductie van 2,5 fte kan naar de huidige
inschatting via natuurlijk verloop worden gerealiseerd.
Dit voorstel is in voorbereiding, realisatie hangt samen met de wijze waarop de informatiefunctie de
komende jaren binnen de organisatie wordt gepositioneerd (inrichting Shared Service Center). Enkele
medewerkers gaan pas in de loop van 2014 met pensioen. Voor de taakstelling 2013 en een deel van
2014 zal daarom incidentele dekking worden gezocht binnen de I&A-functie.
11. Anders financieren programma SHV (€ 340.000, 0 fte)
Deze maatregel is gerealiseerd.
12. Efficientie Zelfstandigen/WWIK (€ 280.000,2,6 fte)
Deze maatregel is gerealiseerd.
13. Verlaging concernbijdrage aan iederz (€ 700.000)
De jaarlijkse structurele concernbijdrage aan iederz bedraagt voor 2012 ca. 3,7 miljoen euro. We
waren voomemens te bezuinigen op deze bijdrage aan iederz. Doel was de bijdrage in 2013 met 450
duizend euro te verminderen opiopend in 2014 tot in totaal 700 duizend euro. Door de economische
crisis en de daamit voortvloeiende verwachte achtemitgang van de rijkssubsidie kan iederz minder
verdienen dan gepland. Voor 2013 stellen we daarom, conform uw raadsbesluit van 9 november 2011,
450 duizend euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar en in 2014 700 duizend euro. Daarmee is
deze bezuiniging dus tot en met 2014 incidenteel gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen
moeten worden getroffen.
14. Efficiencytaakstelling RO/EZ (€ 1,465 miljoen, 26 fte)
Doelstelling is om efficienter te werken en een taakstelling op de formatie te realiseren. Om dit te
realiseren is gekeken naar de werkwijze, de financiering en de taken binnen RO/EZ. Dit heeft
geresulteerd in een organisatieontwikkelingtraject.
In de contourennota 'Waarom en hoe RO/EZ anders gaat werken' is deze bezuiniging uitgewerkt,
inclusief de maatregelen 9.3 Bedrijfsvoering (150 duizend euro). 15.1 CiEO-informatie (55 duizend
euro). 26.1 Bedrijfsvoering personele voorziening (245 duizend euro) en 26.2 (35 duizend euro).
Het uitvoeringsplan is afgerond en de OR heeft er mee ingestemd. De bezuinigingen worden voor de
helft gerealiseerd door reductie van het aantal leidinggevenden en voor de andere helft door een
generieke taakstelling van 2,5% op de formatie.
De organisatieontwikkeling brengt wel frictiekosten met zich mee en kosten voor flankerend beleid.
De te bezuinigen formatie is immers niet direct weg. In bepaalde gevallen is er sprake van
boventalligheid. Voor de meeste herplaatsingskandidaten is inmiddels (tijdelijk) een opiossing
gevonden. Ook is er sprake van gedeeltelijke "weglek" naar tarieven, opbrengsten van derden en
investeringsprojecten. Met dit laatste effect is rekening gehouden in het bezuinigingspakket.
Dc taakstelling voor 2012 (570 duizend euro) is voor 70 duizend euro structureel gerealiseerd, de
overige 500 duizend euro wordt incidenteel gedekt.
15. Overige efficiency maatregelen (€ 205.000, fte 1,0 plus pm)
Actuele toelichtingen 7^^ Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014

108

Pagina 6

Collegebrief - 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

15.1 Buitendienst Geografische Informatievoorziening (RO/EZ)
Jte taakstelling is opgenomen in het uitvoeringsplan van maatrepi
15.2 Bureau Woonwagenzaken (RO/EZ)
De taakstelling is gerealiseerd.
15.3 Muziekschool (OCSW) 50 duizend euro
De maatregel is toegevoegd aan voorstel 15.4
15.4 Samenwerking van het Kunstencentrum en de Muziekschool (OCSW) 210 duizend euro
Op 10 april 2012 nam uw raad het principebesluit tot een fusie tussen de Muziekschool en
Kunstencentrum Groep. Op dit moment wordt er afstemming gezocht met de sociale partners over het
uitvoeringsplan en het sociaal statuut. Een definitief besluit volgt in het najaar, waarna de nieuwe
fusiecombinatie eind 2012 van start kan gaan.
De te realiseren taakstellingen voor de fusie bedraagt 160 duizend euro in 2012 opiopend naar 210
duizend euro in 2013 (samenvoeging van deze maatregel 50 duizend euro, 15.3 Muziekschool 50
duizend euro en 65.2 Verhogen inkomsten Muziekschool 110 duizend euro). Inhoudelijk is het doel;
integratie van programma's tot een totaalaanbod en een stevige groei van het aantal cursisten en de
hiemit gerealiseerde inkomsten.
In het proces is enige vertraging opgetreden, waardoor de beoogde start van een organisatie is
verschoven naar 1 januari 2013. Vooralsnog zien wc geen gevolgen voor het realiseren van de
taakstelling van € 210.000 vanaf 2013. Wij zullen uop de hoogte houden yan de verdere
ontwikkelingen.
Vooffiet jaafWl2 is^en bezuiriiiging van € 160.000 opgenomen. T)eze bezxiiniging wordt gerealiseerd
door het nemen van een aantal maatregelen bij de Stedelijke Muziekschool (o.a. minder uitgaven op
verschillende posten en een hogere lesgeldopbrengst).
16. Minder wethouders (€ 320.000,2,5 fte)
Deze maatregel is gerealiseerd.
17. Raad / Griffie (€ 400.000,2 fte)
Uw raad heeft met de griffie in eerste instantie voor 300 duizend euro aan voorstellen uitgewerkt. Het
betreft onder andere lagere accountantskosten, formatiereductie en verlaging van enkele budgetten van
uw raad en de griffie. U heeft in maart 2012 besproken hoe de resterende 100 duizend euro in 2013
kan worden ingevuld met besparingsmaatregelen.
De taakstelling voor 2011 (100 duizend euro) is gerealiseerd. Voor 2012 (100 duizend euro) is een
formatiereductie gepland, de maatregel is voorbereid, er is nog wel sprake van een realisatierisico.
Voor 2013 zijn maatregelen voorbereid om de resterende taakstelling in te vullen, we zullen de
realisatie melden in onze volgende rapportages.
18 Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen (€ - 4,1 miljoen)
18.1 Risico's
Het realiseren van de inteme efficiencymaatregelen is geen gemakkelijke opgave. Het risico bestaat
dat we niet alle maatregelen op het beoogde niveau kunnen realiseren. Om dit risico op te vangen
verminderen we de opbrengst met in totaal 500 duizend euro. In 2012 benuttgaB£.tef.Bag|,§l§
Jcidentele dekking voor maatregelen die vertraagd worden gerealiseerd;
18.2 Weglekeffecten
Bij de geselecteerde maatregelen voor de bedrijfsvoering lekt een deel weg naar tarieven,
projectbudgetten en verrekeningen met derden ten hoogte van ongeveer 3,6 miljoen euro. De
maatregelen leiden tot een "goedkopere overheid" voor burgers en bedrijven, maar de netto besparing
voor de gemeente Groningen valt door het weglekeffect lager uit. We hebben het effect niet verdeeld
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over de maatregelen, maar als een algemene correctie verwerkt in het bezuinigingspakket. Deze
financieel-technische maatregel bedraagt 600 duizend euro in 2012.
I let budget is in 2012 volledig verwerkt in de verdeelvoorstellen van de concembrede taakstellingen
en bijbehorende begrotingswijzigingen. Per saldo is in 2012 sprake van een incidenteel nadeel van
circa 100 duizend euro, dal wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve i-'rictiekosten. W'e
verwachten dit bedrag in 2013 of 2014 weer in te lopen en terug tc storten in de rcscive.
EFFICIENCYMAATREGELEN (EXTERN)
19. Overdracht vastgoed management aan corporaties (€ 160.000,2,0 fte)
Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel hield in het overdragen van het beheer en onderhoud van het
maatschappelijk vastgoed naar corporaties vanaf 2013. Inmiddels hebben wij gekeken naar de
toekomstige situatie van de organisatie van het vastgoedmanagement (kem, strategisch en
maatschappelijk vastgoed). Daarbij is uitdrukkelijk sprake van een relatie met de ontwikkeling van het
Shared Service Center. Om bovenstaande redenen kiezen we niet meer voor overdracht, maar het in
eigen beheer efficienter en effectiever organiseren van het vastgoedmanagement van het
maatschappelijk vastgoed.
Voor het grootste deel (circa 70%)) is het te bezuinigen bedrag en de fte's met concrete maatregelen
onderbouwd. Wij zullen het resterende deel de komende maanden concreet invullen, daarmee wordeii
de maatregelen gerealiseerd in 2013|
20. Uitbesteding bezwaar en beroep (€ 115.000,1,5 fte)
Eerder onderzoek naar uitbesteding van deze taak per 2013 heeft opgeleverd dat de taakstelling niet
(volledig) kan worden gerealiseerd. Voor het wel realiseren van deze taakstelling zijn twee
altematieven uitgewerkt:
Volledig afschaffen van de commissie. Dit levert een besparing op van € 38.000 aan vacatiegelden
enl'/2-2fte;
Een mengvorm tussen ambtelijk horen en horen door een exteme commissie. Dit levert een
besparing op van € 20.000 aan vacatiegelden en 1 - IV2 fte. De formatiereductie kan worden
gerealiseerd door natuurlijk verloop.
Het volledig afschaffen van de commissie is van de baan. Realisatie van de taakstelling door middel
van het tweede altematief gebeurt in de vorm van een pilot waarbinnen wordt gekeken hoe deze
mengvorm functioneert. Deze wordt uitgevoerd in het 2^ en 3"" kwartaal van 2012. In het 4*" kwartaal
vindt de evaluatie plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de pilot wordt het veivolg vastgesteld. De
maatregel is voor 2013 wel begroot en daarmee (incidenteel) gerealiseerd.
21. Efficienter gebruik voorzieningen WSR (€ 50.000,0,2 fte)
Door met sportverenigingen afspraken te maken over samenwerken bij het gebruik van
sportvoorzieningen is een efficienter gebmik van voorzieningen mogelijk. Er wordt vanuit
verenigingen druk uitgeoefend om bestaande voorzieningen uit te breiden en eventueel nieuwe
voorzieningen aan te leggen en/of te bouwen. Het voorstel leidt niet tot directe bezuinigingen op de
expioitatie, maar is gericht op het verminderen van die druk en het voorkomen/verminderen van extra
investeringskosten in de toekomst. Nader onderzoek is nodig om te bepalen waar samenwerking nodig
en mogelijk is en hoe die samenwerking er uit moet zien.
In de afgelopen periode zijn mogelijkheden onderzocht voor het realiseren van deze maatregel. Het
resultaat daarvan is, dat samenwerking bij het gebruik van voorzieningen bij gebmikers op veel
weerstand stuit. Deze weerstand nemen wij serieus en we verwachten voor deze maatregel een
realisatierisico.
Een andere invulling van de taakstelling kan niet los worden gezien van de totale expioitatie van de
WSR. Wij constateren dat die expioitatie als gevolg van verschillende maatregelen en ontwikkelingen
verder onder druk komt te staan. Daamaast wordt de WSR als onderdeel van de gemeentelijke
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organisatie geconfronteerd met concembrede bezuinigingsmaatregelen. De komende maanden brengen
wij de gevolgen voor de expioitatie en mogelijke oplossingen van de WSR in beeld. Daarbij betrekkeii

wJi.....9okM.MM4mpMMMmMljm € 50.000.
22. Martiniplaza / OPSB (€ 200.000, pm fte)
Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking tussen de werkmaatschappij OPSB
van OCSW en Martiniplaza, op de terreinen programmering en planning, administratie en
management. Hieraan verbinden wij een bezuinigingstaakstelling van 200 duizend euro in 2013.
Het realiseren van een bezuiniging door samenwerking van twee instellingen vraagt bereidheid tot
samenwerking. Die bereidheid is, vanuit een verschillend perspectief, aanwezig. De samenwerking
wordt nu vertaaid in concrete voorstellen voor besparingen.
In de vorige Voortgangsrapportage berichtten wij over het feit dat 60%o van het bedrag voorzien is van
planvorming. Daarbij is de kanttekening gemaakt dat er mogelijke dubbelingen zijn met andere
bezuinigingsvoorstellen. Het feit dat bij de bezuiniging de nadruk ligt op samenwerking betekent dat
de geschetste dubbelingen zich in de toekomst niet meer voordoen. De instellingen hebben nu de
uitdrukkelijke opdracht om het bedrag van € 200.000 voor 1 november 2012 te voorzien van concrete
maatregeleiti
23. Uitbesteden ombudsfunctie (€ 200.000,2,4 fte)
Deze maatregel per 2014 is na besluitvorming in uw raad geschrapt.
Ons college heeft een opiossing voor deze taakstelling besproken. Wij willen ons voorstel en de
consequenties daarvan eerst met de betrokkenen afstemmen en zullen dit voorstel daama aan uw raad
voorleggen. De invulling van deze taakstelling vraagt meer voorbereiding dan verwacht. Uiterlijk
i;olgend voorjaar wordt een voorstel voorgelegd.
BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENINGN
24. Versobering inkoop goederen en dienstverlening (€ 3,5 miljoen, pm fte)
De besparing van 400 duizend euro voor het jaar 2011 is voor een bedrag van 300 duizend euro
gerealiseerd. Voor 2012 is een besparing van 1 miljoen euro voorzien. Voor 500 duizend euro zal deze
naar verwachting gerealiseerd worden door een groter voordeel uit een eerder (in 2009) uitgevoerde
aanbesteding van energie. In het tweede kwartaal wordt een voorstel voor deze besparing uitgewerkt.
De resterende taakstelling moet worden gerealiseerd door, vooruitlopend op de vorming van een
Shared Service Center, het invoeren van zogenaamd categoriemanagement. Hierbij krijgen specifieke
lijn- of stafmanagers vanuit het principe van integrale verantwoordelijkheid de gemeentebrede rol van
categoriemanager. Voor iedere inkoopcategorie (productgroep) wordt een categoriemanager benoemd.
Daarvoor zal de manager worden aangewezen die de grootste betrokkenheid bij de productgroep heeft.
De inkoopcategorieen zijn: ICT, facilitair, vastgoed, communicatie, HRM en Professionele diensten.
Deze categoriemanager heeft twee taken:
• Het opstellen van een (jaar)plan voor zijn categorie waarin de te bereiken doelstellingen zijn
verwoord en hoe deze gerealiseerd zullen worden;
• Het toezien op de realisatie van dit categorieplan.
Met de invoering van categoriemanagement, een model dat ook veel bij de Rijksoverheid wordt
toegepast, beperken we het aantal contactpunten binnen de gemeente voor dezelfde type inkopen bij
dezelfde leveranciers of hetzelfde marktsegment. Met deze organisatorische aanpassing willen wij de
(resterende) taakstelling voor 2012 behalen, vooral op enkele specifieke inkoopcategorieen die we
gemeentebreed inkopen. Vervolgens zullen de aan te stellen categoriemanagers nog wel de binnen hun
categorie ingeboekte besparingen moeten realiseren. De effectiviteit van deze werkwijze zal bij de
verdere uitwerking moeten blijken. Bij de verdere uitwerking zal meer zicht moeten komen of deze
(resterende) taakstelling (geheel) kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn wij gestart met het opzetten
van categoriemanagement voor de eerste PIJOFACH bezuinigingsgroepen.
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Voor 2013 en 2014 is voor de dan geldende taakstelling van 2,1 miljoen euro een eerste opzet
gemaakt, uitgaande van een indicatieve besparing van 2 - 5% van het dan geraamde beinvloedbare
inkoopvolume. Deze voorstellen zullen nog nader worden uitgewerkt, waarbij ook de zogenaamde
'weglekeffecten' in de vorm van tariefsverlagingen e.d. in beeld zullen worden gebracht.
Dc taakstelling voor de jaarschijven 2011 en 2012 bedraagt samen 1.4 miljoen euro op inkoop van
goederen cn diensten. In 2011 is daarvan een bedrag van 300.000 euro uit aanbestedingsvoordelen
gerealiseerd. l:en bedrag van 500.000 euro is ingeboekt als reeds behaald voordeel uit een eerdere
aanbesteding van gas en elektra. Het restant van 600.000 euro moeten komen uit de introductie van het
zogenaamde categoriemanagement. Voor iedere productgroep maakt de categoriemanager een scherpe
analyse van inkoopvolumes, inkoopstromen, onder- en overuitputting van contracten, contractvormen
en de zich daarbinnen voordoende mogelijkheden van beter contractbeheer, versoberde aanpak,
scherpere aanbestedingsmogelijkheden etc.
Een algemeen risico bij deze taakstelling is dat prijsafspraken en contracten voor een beperkte periode
worden afgesloten. Er is een risico dat we op termijn de nu ingeboekte inkoopvoordelen weer
kwijtraken.
In 2012 ligt het accent op de PIOFACH-productgroepen. Voor het realiseren van aanvullende
taakstellingen voor de jaarschijven 2013 en 2014 worden binncnkorl ook de categoriemanagers voor
de overige productgroepen aangewezen.
25. Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd (€ 300.000)
25.1 Onttrekking resterend deel budget Regeling WGA. 260 duizend euro
Deze maatregel is gerealiseerd.
25.2 Bedrijfsvoering MD. Personeel in balans. 40 duizend euro
Deze maatregel is gerealiseerd.
26. Bedrijfsvoering en personele voorzieningen (€ 3,06 miljoen, 6,6 fte +pm)
We hebben de diensten gevraagd kritisch te kijken naar de budgetten voor de bedrijfsvoering en de
personele voorzieningen. Dat heeft geleid tot voorstellen die we hier hebben samengevoegd op het
gebied van:
besparen op kosten bedrijfskantines;
afschaffen bedrijfsfitness;
beperken of schrappen van de cateringfaciliteiten;
beperken of afschaffen personeelsuitjes.
De onder maatregel 26 opgenomen besparing op exteme inhuur, catering, fitness en personeelsuitjes
dienen een totale besparing van 2 miljoen euro op te leveren, waarvan 750 duizend euro in 2011 en
aanvullend 1,25 miljoen in 2012. Een aantal voorstellen hebben we inmiddels gerealiseerd. Voor een
ander deel van de voorstellen hebben we de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd en werken we deze
verder uit. Daarbij hebben we geconstateerd dat er op een aantal onderdelen mogelijk sprake is van
samenloop met andere door diensten ingebrachte voorstellen. Dit maakt de uitwerking complexer dan
eerder was voorzien. Ten aanzien van de individuele maatregelen wordt het volgende opgemerkt:
26.1 en 26.2 Bedrijfsvoering ROEZ
De taakstelling is opgenomen in het uitvoeringsplan van maatregel 14.
26.3 Bedrijfsvoering en personele voorzieningen
De maatregel betreft de catering bij de FiSD. Met bedrijtsrestaurant sluit per 1-1-2013. Waarmee de
bezuiniging wordt gerealiseerd. Voor 2012 is incidentele dekking gevonden.
26.4 Bedrijfsvoering: catering
Deze maatregel i-^ gerealiseerd.
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26.5 Sluiting bedrijfskantine SOZA W§^

26. S Afschaffen dfdelingsuitjes SOZA WE
Deze maatregel is gerealiseej^j
26.7.1 Bedrijfsfitness
Deze maatregel is gerealiseerd.
26.7.2 Personeelsuitjes
Deze maatregel is gerealiseerd.
26.7.3 Catering
We hebben voor de besparing op de catering gekozen voor een versoberde exploitatieopzet. Dat zal
naar verwachting een bruto besparing opleveren van circa 500 duizend euro. Na aftrek van al
ingeboekte besparingen bij enkele diensten en weglek blijft een netto structurele besparing over van
350 duizend euro.
De voorstellen om te komen tot een versobering van het cateringaanbod voor het personeel zijn ter
kennis gebracht aan de Centrale Ondememings Raad, die deze vervolgens heeft besproken met de
gemeentesecretaris. Hieruit zijn geen wijzigingen voortgekomen.
De invoering van het versoberde cateringaanbod wordt nu in samenspraak met diensten en de
Ieverancier uitgevoerd per 1 juli 2012. Dat heeft gevolgen voor de besparing dit jaar. We rekenen voor
1^12 op een netto bezuinigingsopbrengst van 161 duizend euro, de rest wprdt incidenteel gedekt.
26.7.4 Externe inhuur
We hebben onderzocht hoe de afname van inhuur derden vanaf 2012 kan worden benut voor de
realisatie van de taakstelling en wat de consequenties daarvan zijn. Daaruit blijkt dat deze taakstelling
financieel erg moeilijk te realiseren is.
Beperken van inhuur van medewerkers in de lagere schalen heeft directe gevolgen voor onze
dienstverlening aan burgers. Vervanging van flexibel inzetbare medewerkers door vaste medewerkers
is per saldo duurder en minder efficient. Als we deze budgetten bij enkele diensten weghalen, dan
heeft dat directe gevolgen voor de bezetting bij de balies, de openingstijden en de dienstverlening in
onze publieksgebouwen.
Vervanging van inhuur van hoger ingeschaald personeel door vaste medewerkers werken we onder
andere al uit bij maatregel 6.2 projectleiderspool. Daamaast blijkt dat tijdelijke medewerkers voor een
groot deel worden gefinancierd uit incidentele middelen en bijdragen van derden. Weghalen van
structurele budgetten is niet mogelijk; leidt tot het wegvallen van inkomsten; ofhet niet na kunnen
komen van contractuele verplichtingen.
p e taakstelling exteme inhuur 2011 is incidenteel gedekt. Voor 2012 is het niet mogelijk gebleken
deze maatregel te realiseren. Dit betekent dat in 2012 voor 1,5 miljoen euro concembreed voor een
incidentele dekking is gezorgd en dat de maatregel vanaf 2013 op eenjjteraatieye wijze s|ructureel
moet vvorden gerea.liseerd.
26.8 Versobering inteme bedrijfsbudgetten
Deze maatregel is gerealiseerd.
27. Programma BoSs (€ 300.000)
Deze maatregel is gerealiseerd.
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BESPARING OP/DOOR DIENSTVERLENING (EXTERN)
28. Minder gebruik Gezinsbode (€ 150.000)
Deze rnaatregel is gerealiseerd.
Sinds juni 2009 kunnen gemeenten ervoor kiezen bekendmakingen (o.a. kap- en bouwvergunningen)
via het intemet openbaar te maken. Jaarlijks wordt voor circa 380 duizend euro uitgegeven aan het
inkopen van advertentiemimte bij de Gezinsbode. Door bekendmakingen en algemene verplichtingen
via het intemet (als primair kanaal) aan te bieden hoeven we minder advertentiemimte in te kopen.
Hiermee kunnen we jaarlijks een besparing van naar schatting 150 duizend euro realiseren.
Per 1 januari 2012 is deze bezuinigingsmaatregel ingevoerd, de verplichte mededelingen van het
gemeentebestuur worden alleen nog op de website www.groningen.nl bekend gemaakt.
Hierop zijn nog enkele uitzonderingen vanwege wettelijke verplichtingen tot publicatie in een krant.
Het betreft de wet Bodembescherming, de wet Milieubeheer, de wet Ruimtelijke Ordening en
Verkeersbesluiten. Mededelingen rond Inspraak publiceren we ook nog in de krant omdat we het
belangrijk vinden de burger actief te betrekken bij de beleidsvorming.
We verwachten dat ook bovenstaand genoemde wettelijke verplichtingen op termijn worden
afgeschaft. Zodra dat aan de orde is, zullen ook die mededelingen alleen nog digitaal bekend worden
gemaakt. Daamaast wachten we op de mogelijkheid tot aansluiting op een landelijke database,
waarmee de burger met zijn postcode kan inzien wat er in zijn buurt gebeurt op het gebied van
omgevingsvergunningen. We verwachten dat we in de loop van 2013 hierop overgaan.
We willen ook de burgers informeren die niet over een computer beschikken. Dat zal via de andere
sturingskanalen (balie, telefoon, brief) en vrije publiciteit gebeuren. Om dit vorm te geven reserveren
we in het plan van aanpak ca. 30 duizend euro incidenteel voor het implementatiejaar 2012.
29. Verkleinen concembudget onvoorzien (€ 200.000)
Deze maatregel is gerealiseerd.
30. Brandweer: duikploeg (€ 500.000, 7 fte)
De Brandweer Stad heeft een duikploeg die ook het westelijk deel van de regio bedient. De
veiligheidsregio heeft daamaast de beschikking over een duikploeg in Delfzijl. Ook is er een
duikploeg in Emmen. We willen deze taak in regionaal verband anders organiseren en hiermee een
bezuiniging van 500 duizend euro realiseren.
We hebben daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en/of gekeken naar
uitbestedingsmogelijkheden. Het blijkt echter, dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een
fractie van de taakstelling opievert. Daamaast is bekend geworden dat het bestuur van de
Veiligheidsregio pas in 2014 een besluit neemt over de organisatie van de duiktaak. In de regio is een
voorlopig altematief bezuinigingspakket opgesteld dat binnen de V&GR bij de regionale taakstelling
wordt geteld en niet bijdraagt aan onze eigen taakstelling (zie maatregel 31).
Zoals in de vorige voortgangsrapportage is aangekondigd, leggen wij uw raad hierbij altematieve
voorstellen voor. Deze zijn afgestemd met de Ondememingsraad en de Onderdeelcommissie
Brandweer. Tegelijk met deze Voortgangsrapportage wprdt het voorstel van deze vervangende
taakstelling aan uw raad voorgelegd.
31. Bezuinigingen brandweer en GGD via de V&GR (€300.000, 17 fte)
Het V&GR bestuur heeft de HVD de opdracht gegeven om 1 miljoen euro op de inwonehbijdraP'W
bezuinigen. Daarmee kan onze bijdrage aan de V&GR met 300 duizend euro worden verlaagd.
Pet bestuur van de V&GR heeft daarvoor een pakket van ruim 1,9 miljoen euro vastgesteld om naast
de genoemde bezuiniging van 1 miljoen euro op de inwonerbijdrage ook de bezuinigingen op
fijksuitkeringen op te vangen en een aantal stmcturele knelpunten op te lossen. De voorgestelde
inaatregelen hebben gevolgen voor 17 fte van het personeel. Daarvan zijn thans 9 fte gerealiseerd.
b e gemeentelijke taakstelling zal door de positieve besluitvorming bij de V&GR worden gerealiseerd*
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32. GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de V&GR (€ 40.000)
Deze maatregel is gerealiseerd.

B. Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad
WERK & INKOMEN
33. Stadjerspas (€ 250.000, 0,34 fte)
Deze maatregel is gerealiseerd.
LEEFOMGEVING
34. Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien (€ 140.000, 2 fte)
De formatie bij de afdeling brandpreventie hebben we na de rampen in Volendam en Enschede met 4
fte uitgebreid, voor extra controles en handhaving in de horeca en bij risicobedrijven. Ook hebben we
toen de piketfunctie ingesteld, waardoor er 24-uurs beschikbaarheid is van een
brandpreventiemedewerker. We brengen de formatie met 2 fte terug. Nog steeds is er dan sprake van
een formatie-uitbreiding ten opzichte van de periode daarvoor.
De taakstelling voor 2012 (70 duizend euro) is gerealiseerd door het niet vervullen van een vacature.
De taakstelling voor 2013 (ook 70 duizend euro) kan ook via natuurlijk verloop worden gerealiseerd,
zij het dat de vacature pas halverwege het jaar optreedt.
35. Minder personeel brugbediening (€ 100.000, fte 0)
We willen de helft van de bezuiniging in 2012 (totaal 50 duizend euro) realiseren door
efficiencymaatregelen en het verhogen van de inkomsten. Deze efficiency realiseren we door vanaf
2012 buiten het vaarseizoen met 1 brugwachter minder te werken. Dit levert 28 duizend euro op. Deze
maatregel heeft geen personele consequenties omdat het de inhuur van een uitzendkracht betreft.
Daamaast gaan we werken met een goedkoper uitzendcontract. Dat levert 10 duizend euro op. Verder
willen we een vergoeding vragen voor het openen van de brug buiten de reguliere bedieningstijden;
opbrengst 12 duizend euro. Hiermee realiseren we de taakstelling van 50 duizend euro in 2012.
Be invulling van de resterende taakstelling in 2013 (50 duizend euro) onderzoeken we op dit momentj
Met de provincie zijn we in gesprek over de bmgbediening. We streven emaar de bediening
gezamenlijk zo efficient mogelijk te organiseren, waardoor kosten kunnen worden bespaard. We
verwachten hierover uiterlijk in het voorjaar van 2013 concrete afspraken te kunnen maken. Hiern§
^ullen we aan uw raad definitieve voorstellen doen voor de bezuiniging op bmgbediening in 2013iS
36. Verruiging grote groengebieden (€ 835.000)
De maatregel is gerealiseerd.
37. Verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder (€ 80.000,0 fte)
De maatregel is gerealiseerd.
WONEN
38. Hypotheek-gemeente-garanties (€ 25,000, 0 fte)
De maatregel is gerealiseerd.
39. Platform GRAS (€ 20.000, 0 fte)
De maatregel is gerealiseerd.
40. Verlaging budget stadsdeelprogramma (€ 500.000,0 fte)
De maatregel is gerealiseerd.
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41. Groninger Woonkwaliteit (€ 100.000,0 fte)
De maatregel is gerealiseerd.

ONDERWIJS
42. Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers (€ 360.000, 0 fte)
Deze maatregel is gerealiseerd.
43. Afschaffen Schoolzwemmen (€ 225.000, 1 fte)
We hebben voorgesteld 225 duizend euro te bezuinigen op het schoolzwemmen door het huidige
schoolzwemmen afte schaffen en in plaats daarvan een vangnet te organiseren om alle kinderen in de
basisschoolleeftijd de kans te geven een diploma te halen.
Wij hebben uw raad mei 2012 per brief geinformeerd over ons voorstel (brief nr. OS 12.2991470).
Uitgangspunt daarbij is dat de regeling start met ingang van het schooljaar 2013/2014. In het voorstel
is een opiossing opgenomen om ook de bezuiniging in 2013 volledig te realiseren.
De raadscommissie Onderwijs en Welzijn heeft bij de behandeling op 4 juli 2012 aangegeven dat
kinderen, van minder draagkrachtige ouders, die in 2012/2013 in groep 4 zitten "tussen wal en schip
vallen". Dit is ondervangen in het voorstel.
De besluitvormmg is afgerond en op basis daarvan wordt de bezuiniging vanaf 2013 gerealiseerdj
WELZIJN
44. Taakstelling geintegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen (€ 1,7 miljoen,
pm fte)
In totaal hebben we voor circa 170 miljoen euro aan budgetten in de begroting die verbonden zijn aan
het thema "maatschappelijke participatie", verdeeld over meerdere diensten en beleidsterreinen. De
afstemming over de doelen die we hiermee willen bereiken en de besteding van de beschikbare
middelen kan in onze ogen meer geTntegreerd worden opgepakt. Bijvoorbeeld door een meer
intensieve samenwerking tussen de betrokken diensten op dit terrein, het afstemmen van aanvragen
voor projectbudgetten, subsidies en andere bijdragen en het tegengaan van 'overlap' in de bestedingen.
Wij stellen voor hieraan een taakstelling te verbinden van 1% van het totale budget, oftewel totaal 1,7
miljoen euro. Deze besparing komt boven op de andere voorstellen tot bezuinigingen op de betrokken
beleidsterreinen. De maatregelen en de consequenties van deze overlap zijn door ons nog niet
uitgewerkt. Indien er niet gewenste effecten optreden, zullen we de maatregel (deels) heroverwegen.
De besluitvorming over de structurele invulling van de bezuinigingen vanaf 2013 wordt op dit moment
ambtelijk voorbereid. Er is sprake van vertraging door de val van het kabinet Rutte.
Van deze taakstelling moet € 500.000 worden gerealiseerd in 2012. In het voorjaar van 2012 heeft ons
college een voorstel gedaan om de taakstelling 2012 incidenteel te realiseren. Door een motie en een
amendement is een deel van de voorstellen niet realiseerbaar. We zoeken nog naar altematieve
incidentele dekking voor 2012.
GEZONDHEID
45. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (€ 875.000, 0 fte)
45.1 WMO eigen bijdrage
Per 1 juli 2011 hebben wij de eigen bijdrageregeling ingevoerd. Wij denken dat wij met het invoeren
van een eigen bijdrage uiteindelijk 750 duizend euro kunnen besparen vanaf 2013.
De opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen nemen vanaf 2011 ook toe doordat
verzamelinkomens van burgers in 2009 (het peiljaar voor de eigen bijdrage oplegging 2011) gestegen
zijn ten opzichte van de jaren daarvoor. Die stijging van verzamelinkomens blijkt een gevolg van een
Actuele toelichtingen 7**° Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014

116

Pagina 14

Collegebrief - 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

verhoging van de AOW-uitkering in 2009 en van het afschaffen van de aftrekregeling van bijzondere
ziektekosten.
In totaal zal de taakstelling met de invoering van de eigen bijdrageregeling in 2012 naar verwachting
geheel gerealiseerd kunnen worden. De invoering van de eigen bijdrage kan leiden tot een hogere
opbrengst, maar ook tot minder aanvragen voor voorzieningen.
Deze bezuiniging wordt gerealiseerd^
45.2 WMO verschuiven HH2 naar HHl
De taakstellende ombuiging HH2 naar HHl is in 2011 meer dan gerealiseerd en ook voor 2012
verwachten wij dat de taakstelling gehaald zal worden.
Deze bezuiniging wordt gerealiseerd^
SPORT, CULTUUR, WELZIJN
46. Beeindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)
We willen 500 duizend euro besparen op subsidies voor instellingen. Het bezuinigingsvoorstel
"Beeindigen subsidierelatie met instellingen" is ten opzichte van het eerdere voorstel nog verhoogd
met 50 duizend euro. Dat is het bedrag dat als onderdeel van het voorstel tarieven en entreegelden
OCSW wordt toegerekend aan de gesubsidieerde instellingen.
Met uitzondering van de bezuiniging op de zelforganisaties (€ 100.000) is dit bedrag gerealiseerd;
Tijdens de behandeling van de begroting 2012 hebben wij dit voorstel voor het jaar 2012
temggetrokken. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij, na het overleg met de zelforganisaties, medio
2012 met een nieuw voorstel komen voor het realiseren van het bedrag van 100 duizend euro.
Op 5 april 2012 heeft het bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het Platform Zelforganisaties
Groningen over het effect van de bezuiniging op de activiteiten van de zelforganisaties. Het Platform
Zelforganisaties heeft in het overleg onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat een bezuiniging op
het activiteitenbudget leidt tot onoverkomelijke problemen in het activiteitenaanbod.
Eind augustus zijn wij weer in gesprek gegaan met de zelforganisaties over de omvang van het te
bezuinigen bedrag. In dit gesprek is afgesproken ingaande 2013 een bedrag van € 40.000 te
bezuinigen. Daarmee is een deel van de beoogde bezuiniging van € 100.000 gerealiseerd. De
resterende € 60.000 wordt vanaf 2013 gerealiseerd uit de doorlichting van de subsidieportefeuille.
Het voorgaande betekent dat wij in 2012 een incidenteel bedrag vah 100 duizend euro op een andere
wijze dienen te realiseren binnen de subsidiebudgetten.
47. Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR (€ 25.000)
Deze maatregel is gerealiseerd.
48. Verminderen subsidie Martiniplaza (€ 400.000)
Martiniplaza beweegt zich in belangrijke mate op de commerciele markt. De huidige subsidie wordt
verstrekt voor dekking van de kapitaallasten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de subsidie te hoog is
geweest t.o.v. de kapitaallasten. Met ingang van 1-1-2012 is de subsidie daarom met 200 duizend euro
verlaagd. Voor 2013 is een verdere verlaging met 200 duizend euro gepland. Een extern bureau doet
onderzoek naar de mogelijkheden voor de invulling van deze taakstelling. Op basis van de resultaten
en in afstemming met het Martiniplaza wordt eind 2012 een voorstel ter besluitvorming voorgelegd.
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C. Financieel technische maatregelen
49. Anders afschrijven (€ 3,44 miljoen)
Oorspronkelijk voorstel
Door anders om te gaan met afschrijvingen kan een besparing van 3,44 miljoen euro worden
gerealiseerd. Dit gebeurt door de afschrijvingstermijnen van bijvoorbeeld computerhardware,
gemeentelijke gebouwen en parkeergarages te verlengen en door het invoeren van een restwaarde bij
gemeentelijke gebouwen.
De voorstellen zijn door de accountant beoordeeld, vooral op onderbouwing en de samenhang met de
betreffende onderhoudsplannen. Zij hebben de voorstellen inmiddels van een positief oordeel
voorzien. De maatregelen zijn als volgt samen te vatten:
49.1 Restwaarde parkeergarages
Voor de parkeergarages wordt een restwaarde gehanteerd. Conform het advies van de accountant
wordt hiervoor als uitgangspunt gehanteerd 25%) van de aanschafwaarde. Wij hebben de Financiele
Verordening hierop aangepast. Naar verwachting levert dit rond 160 duizend euro (t.o.v. de
oorspronkelijke taakstelling van 300 duizend euro) op.
In de nota "Parkeren met perspectief zijn de problemen met betrekking tot de expioitatie van het
parkeerbedrijf in beeld gebracht. Dit jaar zal een besluit worden genomen ofhet voordeel door
aanpassing van de afschrijving wordt ingezet voor het parkeerbedrijf, of voor de invulling van de
bezuinigingstaakstelling. Als wordt gekozen voor de expioitatie van het parkeerbedrijf, dan zal voor
deze taakstelling een vervangend voorstel worden gezocht bij het betrokken programma.
In 2012 kunnen wij deze taakstelling nog dekken door versnelde realisatie van de andere
afschrij vingsmaatregelen.
Voor de parkeergarages wordt een restwaarde gehanteerd. Conform het advies van de accountant
wordt hiervoor als uitgangspunt gehanteerd 25%) van de aanschafwaarde. Wij hebben de Financiele
Verordening hierop aangepast.
De maatregel is opgenomen in de expioitatie van het parkeerbedrijf en wordt gerealiseerd.
49.2 Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware
Deze maatregel is gerealiseerd.
49.3 en 49.4 Invoering restwaarde gebouwen DIA en overige gemeentelijke gebouwen.
De maatregelen zijn gerealiseerd.
49.5 Niet afschrijven op grondwaarde
De maatregel is gerealiseerd.
49.6 Verlenging afschrijvingen conceminvesteringen.
De maatregel is gerealiseerd.
49.7 Riolering
De maatregel is gerealiseerd.
50. Taakreductie en verandering: verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering
(€ 100.000)
De maatregel is gerealiseerd.
51. ISV middelen (€ 3 miljoen)
In de periode 2011-2014 zetten we ISV-vrijval inzetten voor de invulling van deze taakstelling. Het
betreft hier echter geen structurele bezuiniging omdat het over incidentele middelen gaat.
52. Afromen van te verwachten positief resultaat Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 1,9
miljoen)
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Door een overschot aan Wmo-middelen in voorgaande jaren hebben we een bezuinigingstaakstelling
opgenomen van 1,9 miljoen euro. Vervolgens heeft het rijk in 2011 1,5 miljoen euro bezuinigd op de
integratie-uitkering Wmo. De totale taakstelling komt daarmee op 3,4 miljoen euro.
Omdat we een taakstelling van 3,4 miljoen euro niet reeel vonden, hebben we ter compensatie bij de
begroting 2012 voor een periode van drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt en moet voor
deze periode jaarlijks voor 200 duizend euro aan maatregelen worden gevonden. Vanaf 2015 zal de
totale taakstelling van 1,9 miljoen euro in samenhang met de bovengenoemde rijkskortingen maar o o |
met andere bezuinigingen op het maatschappelijk domein stmctureel ingevuld moeten worden.
De resterende 200 duizend euro is in zowel 2012 als 2013 onderdeel van de begroting. Voor 2012
wordt de taakstelling van €200.000 incidenteel gedekt binnen het sociale domein door o.m. effecten
van ingezet beleid, enkele gerichte maatregelen, gedragsverandering bij burgers en een positieve
bijstelling door het rijk van de Wmo-integratie-uitkering. Overde opiossing van de taakstelling 2013
zal in de voortgangsrapportages worden gerapporteerd,

53. Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (€ 1 miljoen, pm fte)
We willen onze bijdrage aan het peuterspeelzaalwerk verminderen. Het aantal kinderen dat momenteel
gebruik maakt van peuterspeelzaalwerk daalt. We hebben daarom onderzocht hoe we met minder
middelen deze voorziening de komende jaren kunnen invullen. In december 2010 is door uw raad
daartoe het uitvoeringsplan "Kansen voor jonge kinderen" vastgesteld. Op basis van dit
uitvoeringsplan is voor het jaar 2011, volgens afspraak, een bezuiniging gerealiseerd van 400 duizend
euro. Voor het jaar 2012 wordt ook het bedrag van 200 duizend euro gerealiseerd. In totaal is tot nu
toe 600 duizend euro gerealiseerd. Op basis van dit uitvoeringsplan denken wij dat de totale
bezuiniging gerealiseerd kan worden.
In het najaar van 2012 evalueren we de effecten en resultaten van het uitvoeringsplan. Hierin zullen
we de (mogelijke) effecten van de voorgenomen rijksbezuinigingen op de kinderdagopvang beleid op
ons lokale beleid benoemen. Op basis hiervan doen we voorstellen voor de taakstellingen in 2013 en
2014.
54. Verminderen subsidie Groningen Airport Eelde (€ 265.000)
Onze bijdrage aan Groningen Airport Eelde stopt volgens afspraak in 2013. De bijdrage is wel
structureel in de begroting opgenomen. We gaan er vanuit dat verlenging van de subsidie niet nodig is
als binnenkort gestart kan worden met de baanverlenging en de subsidie navenant afgebouwd kan
worden. De Raad van State heeft 15 februari 2012 een uitspraak gedaan en de laatste bezwaren
verworpen. De baanverlenging gaat door en de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg zijn
gestart. Op dit moment wordt door Groningen Airport Eelde een businesscase opgesteld inclusief het
financiele (meerjaren)perspectief. We verwachten hiermee deze bezuiniging in 2013 te realiseren,
55. Areaaluitbreiding HVD/ OCSW 3 jaarschijven (€ 300.000)
De maatregel is gerealiseerd.
56. Vrijval risicobuffer 2007-2010 (€ 990.000)
De maatregel is gerealiseerd.
57. Werkwijze communicatie (€ 30.000)
Door communicatieactiviteiten over projecten van RO/EZ beter door te rekenen aan de projecten
kunnen we een jaarlijkse besparing van 30 duizend euro realiseren vanaf 2014.
58. Bijdrage erfpachtterreinen (€ 90.000)
De maatregel is gerealiseerd.
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D. Verhoging van de gemeentelijke inkomsten
59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 75.000)
Op 28 maart 2012 heeft uw raad in de nota 'Parkeren met perspectief besloten om voor de kosten van
het gehandicaptenparkeren een (eventueel inkomensafhankelijke) bijdrage te vragen aan
gehandicapten, op basis van kostendekkendheid.
De raadscommissie Beheer & Verkeer heeft vervolgens op 11 juli 2012 gesproken over de
"Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012-2022". De raadscommissie heeft aangegeven dat er beter
een hoger eenmalig legesbedrag gevraagd kan worden, dan dat gehandicapten moeten gaan betalen
voor parkeren op straat. Dit leidt tot financiele- en inhoudelijke wijzigingen in de beleidsregels. Deze
worden voorbereid. De taakstelling 2012 wordt incidenteel gedekt en we verwachten de volledige
taakstelling in 2013 structureel te kunnen realiseren.
De beleidsnota gehandicaptenparkeren is in maart 2012 voorgelegd aan de gehandicaptenraad. Deze
heeft formeel geadviseerd, maar deels contrair aan het voorstel (niet eens met gaan betalen voor
parkeren op straat uit de automaat, wel met de andere betalingsvoorstellen).
60. Woonwagens (€ 35.000)
Naast de andere bezuinigingsmaatregel op woonwagenzaken (zie maatregel 15.2 Bureau
Woonwagenzaken) willen we 35 duizend euro bezuinigen op het woonwagenbeleid in de stad.
Daarvoor is inmiddels een aantal maatregelen in uitvoering en een aantal andere wordt nog
onderzocht. De drinkwatervoorziening op De Kring is inmiddels bij alle bewoners bemeterd. Eerder
betaalden we de totale rekening aan het waterbedrijf De opslag voor watergebruik was niet
kostendekkend. Voor de wijkvemieuwing waren op De Kring maar ook op enkele andere
locaties openbare ruimte illegaal door bewoners bij de standplaatsen gevoegd. Met de betreffende
bewoners worden inmiddels afspraken gemaakt over welke grond aan standplaatsen toegevoegd kan
worden en de meerprijs die daarvoor in de maandhuur berekend wordt. Aanvullende maatregelen voor
kostendoorberekening en prijzenharmonisatie worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt de
maatregel voor 2014 gerealiseerd.
61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (€ 70.000)
We willen de verkeerskundige toets bij bouwvergunningen ten laste brengen van de bouwleges. Dit
voorstel is nog in voorbereiding.
62. Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen (€ 120.000)
We willen het gebruik van het openbaar gebied meer in rekening brengen. Enerzijds willen we dit
realiseren door het uitbreiden van betaald parkeren. Dit uitgangspunt is met ingang van 2013
opgenomen in het meerjarenbeeld van het parkeerbedrijf en wordt verder uitgewerkt. Anderzijds
kijken we naar een verhoging van de precariobelasting voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond
en de bestaande reclamecontracten straatmeubilair. We verwachten een vertraging in de realisatie. De
taakstelling voor 2012 (€ 60.000) kan incidenteel worden gedekt.
63. Taakreductie en verandering: vegen uit riooirecht (€ 315.000)
De maatregel is gerealiseerd.
64. Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad (€ 1,05 miljoen)
In de bezuinigingsvoorstellen is een taakstelling publiekrechtelijke tarieven opgenomen die wordt ingevuld
door verhoging van de dekkingsgraad van een aantal tarieven. De fasering is 350 duizend euro in 2011, 400
duizend euro in 2012 en 300 duizend euro in 2013.
De tarieftaakstelling van 350 duizend euro voor 2011 is deels incidenteel gerealiseerd. De stmcturele
invulling van de resterende taakstelling 2011 is opgeteid bij de taakstelling 2012. Ook de niet gerealiseerde
taakstelling invoering reclamebelasting uit het bezuinigingsperiode 2007-2010 van 200 duizend euro is
opgeteid bij de taakstelling 2012. Daarmee wordt de taakstelling 2012 in totaal 765 duizend euro.
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In november 2011 heeft u de tarievennota 2012 vastgesteld. Daarin is de taakstelling 2012 ingevuld door de
tarieven in totaal met 260 duizend euro te verhogen en voor 470 duizend euro aan efficiency maatregelen
vast te stellen. Daamaast is er in 2012 nog een incidentele taakstelling van 30 duizend euro te realiseren.
De tariefverhogingen betreffen de leges vergunning evenementen, vergunning straatmuzikanten,
ligplaatsvergunning woonschepen, drank- en horecavergunningen en de hondenbelasting. Daamaast worden
er meer veegkosten toegerekend aan de rioolrechten. Efficiencymaatregelen zijn onder andere genomen bij
burgerzaken, beheer begraafplaatsen en beheer openbare ruimte.
Voorstellen voor de invulling van de taakstelling 2013 nemen wij op in de Tarievennota 2013.
65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW
65.1
Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (50 duizend euro)
We willen de tarieven en entreegelden bij de werkmaatschappijen verhogen. Met de extra inkomsten
wordt rekening gehouden bij het vaststellen van het toegestane tekort van een werkmaatschappij cq.
het toegestane tekort van een werkmaatschappij wordt daarmee verminderd. Per saldo resteert een
hogere opbrengst van 50 duizend euro vanaf 2012.
De invulHng van de maatregelen vindt plaats door het toegestaan nadelig tekort van de
werkmaatschappijen OPSB en WSR te verlagen. De WSR heeft met ingang van het schooljaar
2011/2012 haar tarieven verhoogd waarmee het genoemde bedrag is gerealiseerd.
De OP/SB heeft door een verhoging van de servicekosten het bedrag van 20 duizend eurojere^^^^
65.2
Verhoging inkomsten Muziekschool
Vervallen door samenvoeging met maatregel 15.4
66. Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen (6 50.000)
Deze maatregel is gerealiseerd.
67. Overige aanpassing tarieven (€ 100.000)
67.1 Logiesbelasting (€90.000
Deze heffing wordt eens per 3 jaar met de nominale compensatie verhoogd. Dit is een bestaande
afspraak. De opbrengst gaat deels naar Marketing Groningen en komt deels ten gunste van de
algemene middelen. De 3-jaarlijkse verhoging komt uit op ca. 10%. Met de reguliere verhogingen in
2010 en 2013 wordt vanaf 2010 een hogere opbrengst van 40 duizend euro gerealiseerd en vanaf 2013
per saldo een hogere opbrengst van 90 duizend euro. De taakstelling 2011 is gerealiseerd.
De voorgenomen tariefstijging per 2013 gaat pas per 1 januari 2014 in, conform het besluit van uw
raad op 18 juli 2012. Hierdoor wordt de bezuiniging m 2013 niet gerealiseerd. Voor 2013 zoeken,;^
incidentele dekking voorde teakst^^^
67.2 GGD verhoging van de leges (€ 10.000)
Deze maatregel is gerealiseerd.
68. Verhogen OZB (€ 4 miljoen)
Deze maatregel is gerealiseerd.
69. Uitbreiding dienstveriening derden bij CIO (nu AIM/ACG) (€ 100.000)
De CIO (nu AIM/ACG) is via de afdeling Belastingen, betrokken geweest bij een offerte voor drie
gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). Inmiddels zijn de contracten getekend en is de
uitvoering in gang gezet. Voor de afdelingen ACG/AIM leidt dit tot extra I&A dienstverlening, maar
ook tot even zo hoge kosten, omdat er een kostendekkend tariefmodel gehanteerd wordt. Hiermee
wordt de bezuinigingstaakstelling dus niet gerealiseerd. Wij zullen daarom altematieve voorstellen
voorbereiden.
Wij verwachten dat er in de periode 2012-2014 nog enkele vergelijkbare offertes kunnen worden
uitgebracht, vaak in combinatie met dienstverlening van andere afdelingen. Zo is de dienst RO/EZ
bezig voor gemeenten op het gebied van GEO-informatie. Dit heeft ook raakvlakken met I&A.
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Voor 2012 generen wij extra inkomsten door hosting bij de Hanze Hogeschool van 50 duizend euro.
Deze zetten wij incidenteel in voor deze taakstelling. Een eventueel structureel karakter van deze
dekking moet nog nader worden onderzocht.
70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (€ 50.000)
Deze maatregel is gerealiseerd.
71. Meer werken voor derden (€ 105.000)
Door meer voor omliggende gemeenten te gaan werken verwachten we een hogere opbrengst van 105
duizend euro te realiseren, 50 duizend euro in 2012 en 55 duizend euro in 2013.
Op dit moment wordt samengewerkt met de gemeente Grootegast bij de toetsing van bouwaanvragen.
Daamaast wordt onderzocht of samenwerking met omliggende gemeenten mogelijk is op het gebied
van beheer en gebruik van grootschalige topografie.

E. Aanvullende bezuinigingen
AVI. Afschaffen IZA zorgpakket (€ 100.000)
We hebben als werkgever een Bedrijfszorgpakket met de IZA afgesloten, waarvoor we jaarlijks 200
duizend euro uitgeven. In dit bedrijfszorgpakket zijn diverse onderdelen opgenomen, waaronder
bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie, psychologische zorg en mediation. Onderzocht is ofhet
IZA Bedrijfszorgpakket kan worden afgeschaft met uitzondering van het bedrijfsmaatschappelijk
werk. Het bedrijfsmaatschappelijk werk zou in de nieuwe situatie bij de arbodienstverlener worden
ondergebracht, zodat € 100.000 kan worden aangewend voor de bezuinigingen vanaf 2013.
Een besluit m.b.t. het IZA-zorgpakket is instemmingspichtig en kan alleen geeffectueerd worden met
instemming van de COR. De COR heeft echter alleen instemming verleend op de optie, waarbij de
bedrijfsgeneeskundige zorg wordt ondergebracht bij de arbodienstverlener en bedrijfsmaatschappelijk
werk, fysiotherapie en psychologische zorg worden gehandhaafd en worden ondergebracht bij het
IZA. Dit betekent feitelijk dat de besparing niet kan worden gerealiseerd met deze maatregel.
Momenteel wordt onderzocht of een verdere verlaging van de bijdrage WGA mogelijk is als
altematieve invulling voor deze bezuinigingstaakstelling 2013.
AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)
De jaarlijkse kosten voor energie in onze gemeente waren de afgelopen jaren circa 6 miljoen euro, (na
een correctie van 3 miljoen aan energiekosten van de schoolgebouwen van het openbaar onderwijs die
met ingang van 2010 zijn verzelfstandigd). In het kader van de duurzaamheidambities is een
bezuiniging op dit bedrag wenselijk. Met het plaatsen van slimme energiemeters en de afspraken over
het beheer van gemeentelijk vastgoed zijn enkele randvoorwaarden voor een energiebesparing
ingevuld. Het totale besparingspotentieel is op dit moment moeilijk in te schatten. Ramingen lopen
uiteen van 5 - 20% van de huidige kosten. Wij schatten de totale besparing thans in op 7
honderdduizend euro, oftewel ruim 10% van de huidige kosten.
Wij laten een uitvoeringsprogramma voor energiebesparing en het verduurzamen van het gemeentelijk
vastgoed uitwerken door een extem bureau. We hebben daarbij de opdracht gegeven om te kijken hoe
de bezuinigingstaakstelling in de plannen kan worden meegenomen. Het is nog niet zeker ofhet
uitvoeringsprogramma op korte termijn leidt tot bezuinigingen, of dat de "winst" in de eerste jaren
nodig is om investeringen te doen. Daamaast hebben wij de organisatie gevraagd alvast enkele snel
invoerbare energiebesparingsmaatregelen uit te werken (laag hangend fruit) voor invulling van de
taakstellingen 2013 en 2014. Bij deze maatregel zijn er nog vertragings- en realisatierisico's.
Per 1 September is een manager ESCO aangesteld met de opdracht om direct maatregelen te treffen op
het gebied van energiemanagement. Voor het einde van het jaar komen wij met een
investeringsvoorstel voor energiebesparende maatregelen bij een eerste tranche gebouwen. Het
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temgverdienen in de vorm van een lagere energierekening zal dus starten nadat de maatregelen in deze
gebouwen zijn genomen. De taakstelling voor 2013 van € 400.000 loopt daarom een vertragingsrisico,

AV3. Investeren in KCC en kanaalmanagement (€ 500.000)
Het gaat hierbij om een combinatie van maatregelen, zoals de beperking van het aantal loketten en het
meer digitaal aanbieden van producten en diensten. Concentratie van de diverse gemeentelijke loketten
biedt tevens de kans om op een plek een Groningse kwaliteit te bieden. Daardoor kan het personeel
flexibeler worden ingezet (spitsuren, daluren).
De totale besparing ten gevolge van deze maatregel moet nog nader worden uitgewerkt. Eerste
verkenningen geven aan, dat besparingen in zowel personele als facilitaire kosten vooral kunnen
worden gerealiseerd, als de klantcontacten meer digitaal kunnen worden georganiseerd in combinatie
met een zo groot mogelijke afhandeling van vragen door het loket zelf. Wel is een zekere termijn
nodig deze voordelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij hebben gerekend met een mogelijke
besparing van 500 duizend euro voor deze collegeperiode.
We zullen u in het derde kwartaal van 2012 een beter afgewogen beeld kunnen geven van de
mogelijke besparingen, omdat we dan bij alle diensten zijn langs geweest om de transitie naar het
gemeentelijke KCC voor te bereiden.
Een voorstel over de (formatieve) inrichting van het KCC, waar de taakstelling in is opgenomen, is in
voorbereiding,
AV4. Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid (€ 75.000)
Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.
AV5. Afschaffen subsidie 'Doet u mee met een Goed Idee' (€ 100.000)
Voor de aanpak van 'Doet u mee met een Goed Idee' is structureel € 100.000 per jaar beschikbaar.
Hiemit worden middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten in de wijken zoals buurtbarbecues,
samen schoonmaken, een speelvoorziening adopteren, een cursus zelfverdediging opzetten of een
buurtfeest organiseren. Van de subsidie is, de afgelopen jaren, door veel buurten mimschoots gebruiJH
gemaakt. Wij stellen nu voor de subsidieregeling te laten vervallen. Wanneer een bijdrage
noodzakelijk is om activiteiten in de buurt mogelijk te maken, willen we dit op een andere mahior
opiossen. In de 14 NLA wijken denken wij hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om via het
svijkteam een bijdrage te krijgen voor initiatieven in de buurt. Deze maatregel wordt gerealiseerd
inet ingang van 2013.
AV6. Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein (€ 400.000)
Algemeen
Diverse ontwikkelingen geven aanleiding om een herbeoordeling te maken van het toekomstige
gebruik van de drafbaan c.q. het evenemententerrein. In de huidige situatie wordt het terrein niet
intensief gebruikt. Hier staan relatief hoge kosten tegenover. De bezoekersaantallen van de drafbaan
lopen terug. In Groningen worden de laatste jaren nog 8 draverijen per jaar gehouden, terwijl vroeger
nog circa 20 draverijen werden gehouden. Daarvoor is een groot terrein in gebruik, waarvoor we op
korte termijn tevens een forse investering moeten doen om het geschikt te houden als draftjaan. De
drafsport heeft al enkele jaren een beperkte financiele basis en is voor de continuiteit afhankelijk van
wedkantoren. Enkele jaren geleden waren er reeds continuTteitsproblemen, waarbij destijds is
afgesproken dat de huurcontracten van de stallen e.d. per jaar opzegbaar zijn. Langdurig gebmik van
de gerenoveerde baan is ons inziens niet gegarandeerd.
Al met al vindt ons college dat we een herbeoordeling moeten maken van het toekomstige gebmik van
het terrein. Wij willen dit doen samen met de huidige gebmikers van het terrein. Wij hebben inmiddels
gesproken met een vertegenwoordiging van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen
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(KHRV). In dat gesprek is door hen aangegeven dat zij graag met ons willen verkennen welke
mogelijkheden er zijn om meer inkomsten uit de drafsport te genereren en kosten te beperken.
Daarom stellen wij het volgende voor:
Samen met de KHRV nagaan of bij continuering van het huidige gebruik kostenbesparingen en
opbrengstverhogingen daadwerkelijk mogelijk zijn;
Als geen substantiele kostenbesparingen en inkomstenverhogingen mogelijk zijn, onderzoeken of een
ander en intensiever gebmik van het terrein tot besparingen kan leiden;
Voor het mogelijk niet te realiseren deel van de bezuiniging (400 duizend euro) met andere voorstellen
te komen.
Op 15 december heeft ons college in een overleg met de gebmikers van de drafl^aan de maatregel
toegelicht en afspraken gemaakt over het vervolgproces. Het gebruiksters overleg is daarop
geintensiveerd.
Op 19 en 27 januari 2012 is er ambtelijk overleg geweest met de gebmikers die betrokken zijn bij de
paardensport. In dat overleg zijn de met de paardensport samenhangende kosten (dagelijkse
expioitatie, gepland groot onderhoud) nader toegelicht. In die overleggen is ook de afspraak gemaakt
dat de KHRV samen met de dienst OCSW bekijkt welke investeringen nodig zijn met als uitgangspunt
een goede veiligheid van de baan. Daarbij is door de KHRV aangegeven dat de baan zonder grote
kosten nog tenminste drie jaren zonder problemen gebruikt kan worden.
Op 4 april 2012 is gesproken met alle gebmikers van de draft)aan. Daarin is gesproken over de
mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.
In dat overleg zijn diverse opties aangedragen voor besparingen en verhoging van de inkomsten.
Onder andere is voorgesteld om de renovatie met drie jaar te vertragen. Vertraging levert naar ons
oordeel geen structurele besparing op. Immers de renovatie zal uiteindelijk moeten plaatsvinden.
Verder is voorgesteld om de drafbaan aan te wijzen als het evenemententerrein van de stad. Wij zien
hier risico's waar het gaat om geluidsoverlast voor omwonenden en dit heeft gevolgen voor de
expioitatie van de evenementen die nu elders in de stad worden gehouden.
Naast deze twee opties is gesproken over het verrichten van onderhoud door gebmikers en over
verhoging van inkomsten uit huur en parkeergelden. Het gaat hier echter om opties die leiden tot
kleine meeropbrengsten cq. kostenbesparingen.
In onze vergadering van 6 September 2012 is een eerste voorstel voor een visie besproken en zijn
mogelijke scenario's aan de orde geweest. Wij gaan dit verder uitwerken en betrekken bij de
ontwikkeling van een integraal toekomstplan voor het drafbaan-/evenemententerrei%
AV7. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde (€ 100.000)
Er zitten nu 3 gemeenten in GR. We dragen 70%) van de tekorten van deze GR. De totale begroting
van Meerschap Paterswolde bedraagt mim 900 duizend euro, waarvan bijna 200 duizend euro wordt
gedekt door directe inkomsten. Het tekort bedraagt derhalve ruim 700 duizend euro, waarvan wij rond
500 duizend euro bijdragen. Tegenover deze bijdrage staat een inkomst voor door ons verrichte
dienstverlening t.b.v. het Meerschap op personeel en administratief gebied, waarvoor wij van het
Meerschap een bijdrage van rond 250 duizend euro ontvangen.
Momenteel worden verschillende projecten uitgevoerd, zoals de sluis tussen het Noord-Willemskanaal
en het Paterswoldse Meer (waarvoor EFRO-subsidie is verkregen). Voorts wordt gestart met de
uitvoering van een omvangrijk project 'toeristisch recreatieve infrastructuur Paterswoldse Meer. Wij
achten door efficiencymaatregelen in de toekomst een besparing op onze (netto-)bijdrage van 100
duizend euro mogelijk voor de stad, zonder dat dit een direct effect heeft voor gebmikers en
omwonenden van het gebied. Hiervoor zal de totale begroting van Meerschap van nu 900 duizend euro
moeten worden verlaagd met 150 duizend euro aangezien wij bijna 70% van het tekort financieren.
Communicatie
De communicatie rond bezuiniging Meerschap gaat via het DB van het Meerschap, dat bestaat uit de
portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. Het
Actuele toelichtingen 7^*^ Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014
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De communicatie rond bezuiniging Meerschap gaat via het DB van het Meerschap, dat bestaat uit de
portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. Het
AB, waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling
van de bezuinigingen. Het Meerschap is bezig een nieuwe Beleidsvisie op te stellen voor de periode
2012-2021, die in zomer 2012 zal worden vastgesteld. Daama zal het DB een voorstel doen aan het
AB over de invulling van de bezuinigingen. In 2013 kan dan de begroting 2014 worden opgesteld
waarbij rekening wordt gehouden met de lagere bijdrage van de drie deelnemende gemeenten.

m is door i P I ^ ^ ^ S W a c e n n i n g opgesteld merSSgelilk^MailnigingsoptfesTBezTrs door het
bestuur orienterend besproken. Relatief eenvoudig te realiseren maatregelen tellen op tot een besparing
van circa 60 duizend euro. De conclusie is dat er, om de taakstelling te realiseren, nog aanvullend
gnderzoek nodig is naar opbrengst-verhogende maatregelen en kostenreductig
AV8. Veriagen budget onvoorzien (€ 200.000)
Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.
AV9. Lagere dotatie WGA-premie aan reserve (€ 200.000)
Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.
AVIO. Dienstveriening actief aanbieden aan omliggende gemeenten (€ 100.000)
De gemeentelijke overheid krijgt steeds meer te maken met regiovorming: bestaande en nieuwe taken
(decentralisaties) vragen veel van de (kleinere) gemeentelijke overheden. De gemeente Groningen kan
haar kennis en expertise inzetten voor de omliggende gemeenten en daar tarieven voor in rekening
brengen. Op het terrein van de schuldhulpverlening gebeurt dit al.
Het uitbreiden van dienstverlening aan omliggende gemeenten speeh in op de behoefte bij andere
gemeenten, vooral door de toenemende taken door decentralisaties en de eveneens toenemende
budgettaire dmk.
Pppr het inzetten van eflBciencyyoordeel kan de DIA de taakstelling in 2013 realiseren.
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MEERSTAD

1.

Voortgang

MEEROEVERS
Van de 79 projectmatige woningen van OCM en VDM zijn per 1 september 2012 61 verkocht
(waarvan 60 gepasseerd) en nog 2 in optie. Ten opzicht van de stand per 1 mei 2012 zijn er 7
verkocht. Van de 59 vrije kavels van Bureau Meerstad die in de verkoop zijn gegaan, zijn er
per 1 september 2012 14 verkocht (waarvan 10 gepasseerd) en 11 onder optie genomen. Per 1
mei was er nog maar één kavel onder optie. Deze toename is volledig toe te wijzen aan het in
de verkoop brengen van de kavels op Talingeneiland. Deze veelal wat kleinere kavels blijken
vooralsnog goed aan te sluiten bij de behoefte in de huidige woningmarkt. Alle opties zijn
betaalde opties, het geen aangeeft dat ze serieus zijn. Naast deze kavels in Meeroevers heeft
Bureau Meerstad op de IJsbaanlocatie nog 14 kavels vrij.
Veel optanten zijn serieus bezig met architecten, bouwers en vergunningen. Gelet op de
noodzakelijke financiering van de kavel om tot daadwerkelijke koop/aktepassering over te
gaan en de bouw van de woning stellen banken tegenwoordig de eis dat eerst een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen bouwvergunning) verleend moet
zijn, voordat overgegaan wordt tot financiering.
Van de energieneutrale woningen zijn vier verkocht, waarvan drie gepasseerd en één onder
optie, daarnaast wordt een modelwoning gerealiseerd. Dit is ten opzichte van 1 mei niet
veranderd. Van de 16 waterwoningen zijn er vijf (1 mei was dat er één) verkocht (nog niet
gepasseerd) en resteert er nog één optie genomen (dat waren er per 1 mei nog 5).
Sinds 1 mei is nu ook KUUB met 10 woningen voor CPO op de markt gekomen. Hier zijn er
nu 3 onder optie.
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GRONDEXPLOITATIE EN GEWIJZIGDE SAMENWERKING
Op 22 december 2011 heeft het college besloten de raad voor te stellen:
 de nieuwe ‘Ontwikkelstrategie Meerstad’ gedateerd december 2011 vast te stellen als
vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van Meerstad;
 de grondexploitatie 2011 van Meerstad vast te stellen als vertrekpunt voor de verdere
ontwikkeling van Meerstad (mede op basis van de in dit kader opgestelde second opinion
van de RebelGroup);
 in te stemmen met een gewijzigde samenwerkingsvorm, waarbij de grondexploitatie van
Meerstad voor rekening en risico van de gemeente Groningen wordt gevoerd, de
samenwerking met private partijen vorm krijgt via een bouwclaimovereenkomst, de
betrokkenheid van de gemeente Slochteren zich richt op realisatie van publieke
voorzieningen op haar grondgebied en het beheer van het openbaar gebied (inclusief
meer) en de provincie de EHS gelegen buiten het exploitatiegebied zal ontwikkelen;
 een bedrag van € 35 miljoen in te brengen in de grondexploitatie Meerstad, € 4,5 miljoen
in te brengen als reservering voor het renterisico, € 4,5 miljoen en € 0,5 miljoen aan te
wenden om de vorderingen achtergestelde leningen op GEM Meerstad kwijt te schelden;
 de bestaande opgenomen leningen, totaal € 330 miljoen, van GEM Meerstad over te
nemen en (gedeeltelijk) te herfinancieren, waarbij de maximale financieringsbehoefte ca.
€ 365 miljoen bedraagt.
In de grondexploitatie van 2011 hebben we een aantal forse ingrepen doorgevoerd om de
gevolgen van de stagnerende woningmarkt en de veranderde financiële markt op te vangen.
De belangrijkste ingrepen zijn van programmatische aard. Het totale woningbouwprogramma
wordt teruggebracht van circa 9.100 naar 6.500 woningen (van gemiddeld 405 naar 250
woningen gemiddeld per jaar, en voor de eerste jaren zelfs naar circa 100 woningen). Het
aantal hectares bedrijventerrein is teruggebracht van 130 naar 85 hectare.
In de grondexploitatie is daarnaast nog een bezuinigingstaakstelling van € 20 miljoen
opgenomen. Belangrijk uitgangspunt in de grondexploitatie is daarnaast de bijstelling van de
grex rente naar 3,75%. De verwachting is dat door herfinanciering van een deel van het
huidige leningenpakket de gemiddelde grex rente kan worden teruggebracht naar 3,75 %.
Omdat de herfinanciering zich uitstrekt over een leningperiode van 8 tot 12 jaren treffen we
een voorziening van € 4,5 miljoen met het oog op het mogelijke renterisico na circa 10 jaar.
Het halen van de verkoopopbrengsten (zowel in volume als prijzen) vormt thans het
belangrijkste risico voor de grondexploitatie. Naast de beoogde opbrengsten uit de
woningverkopen gaat het daarnaast ook om het risico betreffende de beoogde
waardevermeerdering van plandeel Noord, de opbrengsten van de bedrijventerreinen en de
gecalculeerde subsidie-inkomsten. Het totale risico op deze laatste drie posten bevindt zich
tussen € 0 en 42 miljoen.
Het totale risico voor Meerstad is met het oog op het aan te houden weerstandsvermogen
berekend volgens de verfijnde boxensystematiek en komt uit op € 93 miljoen. Rekening
houdend met de waarschijnlijkheidsfactor van 90% en het ratio weerstandsvermogen van 0,8
is een aanvulling van het weerstandsvermogen voor Meerstad met € 52,5 miljoen euro nodig.
We nemen de benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen mee in de voorbereiding op
de begroting 2013.
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De gemeente Slochteren draagt € 3 miljoen bij ten behoeve van de grondexploitatie, de
provincie en het Ministerie van EL&I beiden € 6 miljoen. Besluitvorming in zake Meerstad is
in de Raad van 25 januari 2012.
Daarnaast hebben de juridische afwikkeling, overdracht van aandelen, etc. op 29 februari
2012 plaatsgevonden, waarmee de financieel en juridische reconstructie van GEM Meerstad
zijn beslag heeft gehad.
In de achterliggende periode heeft ook de nadere uitwerking/afwikkeling van de overname
van een deel van de financiering plaatsgevonden. Het afsluiten van de bij de vaststelling van
GREX 2011 van de nieuwe langlopende leningen (looptijden 8-12 jaar) ter herfinanciering
van € 115 miljoen kasgeldleningen was eind april al geslaagd. Door de gunstige rentestanden
zijn de leningen toen zelfs iets onder het beoogde renteniveau aangetrokken. Hiermee is het
renterisico voor de komende 8-12 jaren voor het project beperkt. Zeer recent is ook met de
banken overeenstemming bereikt de bestaande langlopende leningen van € 160 miljoen van
GEMM over te laten nemen door de gemeente. Hierbij is tevens de rente met 0,1% verlaagd
en is de bankborgstelling komen te vervallen. Hiermee is de gemiddelde rente over de
bestaande leningen voor een totaal bedrag van € 275 miljoen net onder de in de GREX
beoogde 3,75% gefixeerd.
De boekwaarde van de grondexploitatie Meerstad Bureau bedraagt per augustus 2012 circa €
281 miljoen (per mei was dat circa € 283 miljoen). Door de afwikkeling van enkele verkopen
en afrekening van voorschotten, in combinatie met het niet meer per kwartaal te hoeven
betalen van de rente, is de ontwikkeling van de boekwaarde gunstig. De boekwaarde bedroeg
voor de herstructurering van Meerstad circa € 330 miljoen en is verlaagd als gevolg van
ingebracht kapitaal conform de contractuele afspraken behorend bij de ontvlechting van
Meerstad. In de grondexploitatie wordt voor de jaren 2012 -2015 uitgegaan van verkoop van
100 kavels per jaar. Gezien echter de aanwezige voorraad kavels bij zowel de private partijen
als ook bij de gemeenten Groningen en Slochteren (als gevolg van de afnameafspraken 2012
en 2011) en de nog steeds stroeve markt, is voor de eerste drie jaren een voorziening getroffen
als kavelverkoop uitblijft.

PLANOLOGISCHE PROCEDURES





Bestemmingsplan Meerstad Midden
Op 23 juni 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak
gedaan over het bestemmingsplan ‘Meerstad-Midden’ (c.a.). Op een aantal onderdelen na
heeft zij zich positief uitgesproken. Goedkeuring is onthouden aan de
verkeersbestemming voor de beoogde zuidelijke ontsluitingsweg bij Harkstede. Daarnaast
heeft de Raad van State geoordeeld dat er in een straal van 300 meter rondom het
‘Grunopark’ geen woningen mogen worden gebouwd. Tenslotte is goedkeuring
onthouden aan enkele overige -ondergeschikte- onderdelen van het bestemmingsplan.
Vrijstellingsbesluit Deelplan 1 (Meeroevers)
De Raad van State heeft het vrijstellingsbesluit in stand gelaten. De ingestelde beroepen
zijn niet-ontvankelijk verklaard.
Ontgrondingvergunning
De Raad van State heeft de beroepen van twee appellanten tegen de
ontgrondingvergunning voor het graven van het meer gegrond verklaard en de vergunning
vernietigd. Voor Meeroevers fase 1 vormt dit geen probleem. Daarnaast is door de
provincie een machtigingsbesluit genomen voor fase 2 en 3. In december 2010 is door de
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provincie een nieuwe ontgrondingvergunning voor het gehele gebied opgesteld,
waartegen wederom twee beroepen zijn ingediend.
De Raad van State heeft hier in de zomer van 2012 een uitspraak op gedaan en deze zijn
voor Meerstad positief aangezien ze ongegrond zijn verklaard. Hiermee is de weg voor
verdere ontgronding vrij.
Uitwerkingsplan Meeroevers I
Het uitwerkingsplan is in december 2010 onherroepelijk geworden.
Uitwerkingsplan en Beeldkwaliteitsplan Meeroevers fase IIa
Het uitwerkingsplan is in oktober 2011 vastgesteld door B&W van Slochteren en is
onherroepelijk. Parallel hieraan is het beeldkwaliteitsplan door de GR Meerstad
vastgesteld.
Uitwerkingsplan IJsbaanlocatie
Het uitwerkingsplan is in maart 2011 vastgesteld door B&W van Slochteren en is
onherroepelijk.
Bestemmingsplanwijziging heikikkercompensatiegebied
De bestemmingsplanwijziging is door de Raad van Slochteren vastgesteld in november
2010. Het plan is in februari 2011 in werking getreden (onherroepelijk).
Partiële herziening Meerstad-Midden
Voor enkele gedeeltes van het bestemmingsplan Meerstad Midden is een herziening in
procedure. In deze partiële herziening spelen we in op onder meer geluid, aanlegplaatsen
en aanpassing aan nieuwe wetgeving. De partiële herziening is in oktober 2011
vastgesteld door de Raad van Slochteren en is onherroepelijk. .
Uitwerkingsplan school
Het uitwerkingsplan voor de school is in maart 2012 vastgesteld door B&W van
Slochteren en zal hoogstwaarschijnlijk 10 mei 2012 onherroepelijk zijn geworden.
Uitwerkingsplan Vaarverbinding
Een uitwerkingsplan voor de vaarverbinding tussen Slochterdiep en Woldmeer ligt op dit
moment ter inzage.
Uitwerkingsplan Meeroevers 2b (Vlek 14)
Een uitwerkingsplan voor woonvlek 14 ligt op dit moment ter inzage.

2. R i s i c o ’ s
In onderstaande risicomatrix zijn de belangrijkste risico’s vermeld. Een volledige weergave
van risico en beheersingsmaatregelen is opgenomen in de grondexploitatie van Meerstad en
herijkt in het kader van de grondexploitatie 2011. Op de grondexploitatie 2011 heeft het
college een second opinion laten uitvoeren door de Rebel Group.

1. Uitgifte
gronden

Risico
Vertraging in de uitgifte van kavels heeft grote
effecten op de grondexploitatie en vormt daarmee
dan ook het belangrijkste risico van de
grondexploitatie.

Beheersmaatregel
In de grondexploitatie 2011 zijn de programma’s
bedrijventerreinen en wonen fors neerwaarts bijgesteld.
Voor de eerste drie jaren is een voorziening getroffen in de grex
2011, met het oog op de aanhoudende (woning)
marktomstandigheden.

6

138

Sleutelprojectenrapportage bijlage bij br

2. Verwerving
gronden

Het risico van de verwerving van gronden die nu
De neerwaartse bijstelling van het programma, leidt tot een forse
nog niet in eigendom zijn van de gemeente met een reductie van het verwervingsrisico. Daarnaast is de aanname ten
doorleveringsverplichting aan de GEM. Hierdoor
aanzien van bijdragen van derden bijgesteld in de grex 2011.
kan de uitvoering van de ruimtelijke uitgangspunten
van het Masterplan in gevaar komen.

De grondexploitatie gaat uit van realisatie van het
gehele Masterplan, waarbij opbrengsten en kosten
als geheel worden gecalculeerd. De grondexploitatie
is gevoelig voor wijziging in de aannames inzake
kosten en momenten van verwerving van gronden.
3. Bestuurlijke Twee gemeenten, een provincie en het Rijk
De beoogde herijking van de samenwerking rondom Meerstad
omgeving
(Ministerie van EL&I) als publieke deelnemers en 4 maakt de overlegstructuren minder ingewikkeld.
marktpartijen maken de ontwikkeling van Meerstad
tot een ingewikkeld proces.
Het is van belang om met de gemeente Slochteren goede
afspraken te maken over de tijdige realisatie van publieke
In juli 2009 is daarnaast de Gemeenschappelijke
voorzieningen en adequaat beheer van het openbaar gebied.
Regeling Meerstad (GR) geoperationaliseerd.
Strikte bewaking van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
aansturing van de uitvoering.
4.
In de grex wordt rekening gehouden met ca. 22,5
Constante monitoring van kansen betreffende subsidies en
Subsidies
miljoen (nominaal) aan subsidiegelden.
daarnaast overleg met provincie.
5. Voorzieningen Met betrekking tot eigendom, investeringskosten, Het programma voorzieningen is in de grex 2011 kwantitatief
openbaar gebied beheer en exploitatie van de voorzieningen en het herijkt op basis van de nieuwe inwoneraantallen.
openbare gebied moeten voorafgaand aan de
realisatie daarvan sluitende (bestuurlijke) afspraken Doordat de gemeente Slochteren in het beoogde nieuwe
worden gemaakt met alle (overheids) partijen.
samenwerkingsmodel de publieke voorzieningen op haar
Vooral de afhankelijkheid van Slochteren inzake
grondgebied zal realiseren is bestuurlijke afstemming op dit punt
tijdige en volledige oplevering van voorzieningen is van belang.
een aandachtspunt.
Tussen planning en realisatie van voorzieningen
enerzijds en kaveluitgifte, woningprogramma - en
fasering en moment en van oplevering bestaat een
directe relatie. programmatische en
planningstechnische wijzigingen vragen dan ook
telkens herijking van planning en inhoud van het
voorzieningenprogramma.
6. Procedurele Vertragingsrisico door planologische procedures,
Adequate aansturing en afhandeling van publiekrechtelijke
risico’s
zoals bestemmingsplan, artikel 19 procedures,
procedures, bezwaar en beroep.
externe veiligheid.
Actuele risico’s zijn: nadere uitwerking van het
De uitspraak van de Raad van State is een belangrijke stap ter
Bestemmingsplan Meerstad Midden in
reductie van de planologische risico’s.
uitwerkingsplannen, partiele herzieningen door
onthouding van goedkeuring van onderdelen van dit
bestemmingsplan en het verkrijgen van benodigde
ontgrondingsvergunning(en).
7.
Er is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte
In de grex 2011 is het programma woningbouw fors neerwaarts
Woningbehoefte rond Groningen voor de komende jaren. De behoefte bijgesteld.
blijkt minder groot dan een aantal jaren geleden
gedacht. Dit vormt een risico voor de afzet.
8.
Het betreft de risico’s die inherent zijn aan
Belangrijke beheersingsmiddelen:
Planontwikkelin dergelijke grootschalige herontwikkelingen en
•
Volledigheid en actualiteit van onderzoeken
grisico’s en
behoren tot de planontwikkelingsopgave van Bureau
•
Flexibiliteit in planvorming
ontwikkelingsop Meerstad. Enkele hiervan:
•
Vroegtijdig overleg met toetsende overheden
gave GEMM
•
Tijdige realisatie en aansluitingen
Meerstad
hoofdinfrastructuur en OV.
•
Bodemrisico’s, archeologie, flora en
fauna, milieukwaliteit en obstakels in
ondergrond
•
Omgang met hinderzones, geluid,
aanwezige infrastructuur
(hoogspanningsleidingen, etc.)

7

139

Sleutelprojectenrapportage bijlage bij br

9.
Financiering

De grex 2011 gaat uit van een rente van 3,75%. Dit Met het oog op het lagere rentepercentage wordt bij de grex 2011
moet worden bereikt door een deel van het bestaande voorgesteld een voorziening te treffen ter hoogte van € 4,5
leningenpakket te herfinancieren.
miljoen.
Monitoring van alternatieve financieringsopties.
Het lagere rentepercentage brengt een renterisico
met zich mee, enerzijds omdat herfinanciering nog
De beoogde financiering voor de eerste 8-12 jaren is al
moet plaatsvinden (z.s.m. na besluitvorming
gerealiseerd, het betreft nu alleen nog het risico na circa 10 jaar.
gemeenteraad) en anderzijds omdat financiering
tegen het beoogde gemiddelde rentepercentage voor
een periode van 8 tot 12 jaar mogelijk is. Of na deze
termijn ook tegen de beoogde grex rente kan worden
gefinancierd zal moeten blijken.

3.

Financiën

Stand van de kredieten (gemeentelijke plankosten en aankoop kavels)
Besluit 26 november 2003, nr. 5c
Besluit 31 oktober 2007

3.200.000
2.800.000

Besluit 17 november 2010, nr. 8j

1.500.000

Besluit 17 februari 2010, aankoop kavels Meeroevers fase I

3.060.000

Besluit 29 juni 2011
Besluit 26 oktober 2011, aankoop kavels Meerovers fase IIb
Totaal beschikbaar krediet

550.000
4.590.000
15.700.000

Stand van de uitgaven plankosten
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

6.569.263

Stand van de uitgaven Meeroever kavels
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

7.156.669

Totale stand van de uitgaven t/m 31 augustus 2012

13.725.932

Met ingang van deze sleutelrapportage verschaffen we ook inzicht in de ontwikkeling van de
(plan-)kosten van GEMM. Vanaf 2014 zal er een integrale rapportage komen van zowel de
oorspronkelijke gemeentelijke kredieten als de budgetten van GEMM. Dit kan nadat bij de
herziening van de GREX deze budgetten in één zijn gevoegd.
Stand van de (plan-)kosten GEMM (per 1 oktober 2012)
Budget
Besteed
Organisatie/algemeen
1.064.518
625.171
Communicatie/marketing
417.500
201.760
Projecten
1.124.100
479.858
2.606.118
1.306.789

Verplicht
198.504
9.338
203.509
411.351

Vrije ruimte
240.843
206.402
440.733
887.978

Zoals gesteld is de gemiddelde rente net onder de in de GREX beoogde 3,75% gefixeerd en is
daarmee het rentebudget ad. € 11,5 miljoen voor 2012 ook toereikend.
Herziening grondexploitatie
Januari 2013
8
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STATIONSGEBIED

1.

Voortgang

Uw raad stelde op 20 juli 2011 het voorkeursalternatief voor de lange termijnontwikkeling
van het Stationsgebied vast: Groningen Stationsgebied, Rapportage Voorkeursalternatief,
Movares / De Zwarte Hond. Uw besluit is een uitspraak over de ambitie voor het gebied en
komt tot uitdrukking in een zestal kernpunten.
Vanuit deze ambities hebben we een ontwikkelingsstrategie opgesteld. Niet zozeer als
eindbeeld, maar vooral als beslissingsondersteunend model. Dit instrument fungeert wat ons
betreft als gids bij het nemen van belangrijke besluiten in de nabije en verdere toekomst.
Parallel daaraan werkt ProRail aan een planstudie voor de spoorgerelateerde infrastructuur op
en rond het station (Knoop Groningen). De planstudie moet inzicht geven in de maatregelen
die hiervoor op het station nodig zijn en hoe we deze gefaseerd gaan uitvoeren. We
beoordelen en beïnvloeden de voorstellen vanuit de door de raad vastgestelde ambities.
Uit een aantal integrale alternatieven rond de thema’s spoorconfiguratie, transfer en opstellen
heeft de Stuurgroep Stationsgebied een keuze gemaakt. Dat betekent dat voor de
spoorconfiguratie een model overblijft, waardoor het mogelijk is het huidige perroneiland te
handhaven. Verder is vastgesteld dat geheel of gedeeltelijke uitplaatsing van het opstelterrein
vanwege de groeiende opstelbehoefte noodzakelijk is. Dit biedt grotere kansen voor onze
ambities voor het stationsgebied, dan we aanvankelijk dachten. Binnen dit kader wordt in de
vervolgstudie een aantal varianten verder uitgewerkt en op hun financiële haalbaarheid
getoetst. Door ProRail is de planuitwerkingsfase voor de Knoop gestart. Onderdeel daarvan is
de keuze voor een linker of een rechter variant voor de traverse. Aan de hand van een
presentatie bent u geïnformeerd over de besluitvormingsmomenten in deze fase.

9
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2.

Risico’s

De gevolgen van de besluitvorming over de RegioTram voor de visievorming zijn nog niet in
te schatten. In het algemeen geldt dat de visie in zijn voorliggende vorm niet staat of valt met
het besluit over de tram. Een alternatief vervoersconcept kan zelfs een vliegwieleffect hebben
op de keuzes die nu nog in de verre toekomst lijken te liggen (o.a. verplaatsen busstation).
Een belangrijk organisatorisch risico is het samenwerkingsrisico. Belangrijk voor de
gebiedsontwikkeling is, dat we aangehaakt blijven aan de planvorming op het spoor en het
station. Er zijn immers veel belangen en posities verbonden met de ontwikkeling van het
Stationsgebied. Het is zaak al deze belangen goed voor ogen te houden bij het maken van
keuzes. Een effectieve samenwerking valt of staat hier mee. De gekozen organisatievorm
heeft bewezen hieraan een grote bijdrage te leveren.

3.

Financiën

Stand van de kredieten
Raadsbesluit 17 december 2008, nr. 6 g
Raadsbesluit 22 april 2009, nr. 412
Raadsbesluit februari 2010, nr. 603
Raadsbesluit 17 november 2010, nr. 6g
Totaal toegestane plankosten

300.000
242.000
458.000
851.000
1.851.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

1.644.698

10

142

Sleutelprojectenrapportage bijlage bij br

EEMSKANAALZONE

1.

Voortgang

De ontwikkeling van de Eemskanaalzone is van belang voor Groningen als uitbreiding van
het centrumstedelijk wonen en als motor van de Groninger economie. Binnen de
Eemskanaalzone (EKZ) onderscheiden we een groot aantal deelgebieden en projecten. De
relevante projectonderdelen lichten wij hieronder toe.
Kop van Oost
Eind januari 2012 heeft Heijmans kenbaar gemaakt de 2e fase van de Kop van Oost niet op de
eerder voorgestane wijze tot ontwikkeling te zullen brengen en de samenwerking op dit punt
met Lefier te beëindigen. Heijmans is in overleg getreden met de gemeente en de bewoners
van de Kop van Oost fase 1 over de tijdelijke invulling van de locatie in afwachting van de
herontwikkeling van fase 2 van de Kop van Oost.
Berlagetracé
We werken aan de verkeersontsluiting tussen de Berlagebrug en de toekomstige Sontbrug. Per
brief van 27 september 2012 hebben wij u geïnformeerd over de verwerving van gronden van
Arriva. Als het verkeerskundig ontwerp besteksgereed is, kan de aanbesteding en gunning
plaatsvinden. We beogen de werkzaamheden eind 2012 op te starten en een jaar later af te
ronden.
Sontwegtracé
Op 27 april 2011 heeft uw raad de uitgangspunten vastgesteld voor het Sontwegtracé inclusief
brug. Ook de bijbehorende financiering (65 miljoen) en dekkingsvoorstel (Meerstad, FES en
RSP) voor het tracé zijn vastgesteld. Tevens is er een aanvullend krediet beschikbaar gesteld
van € 720.000. Uitgangspunt is: Er komt één brug over het Winschoterdiep. De brug krijgt
een doorvaarthoogte van 3,80 meter en een doorvaartbreedte van 18 meter. Het basisprofiel
van de brug is toekomstbestendig en heeft gescheiden infrastructuur voor fiets, auto en bus.
11

143

Sleutelprojectenrapportage bijlage bij br

Het schetsontwerp is nu uitgewerkt naar een definitief ontwerp (DO), inclusief bijbehorende
kostenraming. Deze kostenraming hebben we laten doorrekenen door een bureau als second
opinion. Het DO en de exploitatiebegroting zijn aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.
Woonschepenhaven
In december 2011 besloot uw raad € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de revitalisering
van de woonschepenhaven.
In de eerste helft van 2012 zijn er individuele gesprekken met bewoners van de
Woonschepenhaven gevoerd. Eigenaren van woonschepen die niet in de haven wonen, krijgen
ook de gelegenheid in gesprek te gaan over de plannen. Uit deze gesprekken willen wij
een ontwerp voor de haven uitwerken, die wij vervolgens uw raad ter besluitvorming
voorleggen.
Visie Eemskanaalzone – deelgebied Boulevard
In de Visie EKZ is ook het deelgebied Boulevard gedefinieerd: het gebied tussen
Oosterhavenbrug, Damsterdiep, Waterknoop en Sontweg. In de visie geven we aan dat hier
een hoogwaardige stedelijke woonlocatie moet ontstaan, waarbij de noord- en zuidzijde zeer
verschillend, maar toch complementair aan elkaar zijn. Momenteel is dit project ‘on hold’
gezet gezien mogelijke ontwikkelingen op de Kop van Oost II (Heijmans) en op het EKZ NZ
Balkgat-locatie (AM). Pas wanneer duidelijkheid is over het programma kunnen we deze
meenemen in de uitgangspunten.
In het deelgebied Boulevard willen we een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkmilieu
realiseren, waarbinnen de interne en externe ontsluiting en de gewenste interwijkverbindingen voor langzaam verkeer door het gebied op aantrekkelijke wijze vormgegeven
wordt. Daarvan kan een stimulerende werking uitgaan op initiatieven vanuit de markt.
De visie (bouwstenennotitie) willen we afhankelijk van de vorderingen van de twee
genoemde woningbouwprojecten voor de zomer 2013 afronden en aansluitend uw raad
aanbieden.
Overige onderdelen
 Voor P+R Driebond willen we in 2013 komen met een projectaanpak en locatie. De
aansluiting met Meerstad zal hierbij centraal staan. Realisatie is afhankelijk van de
toekenning van RSP-middelen en politieke wenselijkheid.

2.

Risico’s

Woningbouwlocaties algemeen
De financiële risico’s betreffen de ingenomen grondposities en de potentiële
opbrengstwaarde. We streven ernaar de aankopen voor woningbouw via locatieontwikkeling
te compenseren. Op het moment dat de individuele ontwikkellocaties nader zijn uitgewerkt,
kunnen we adequate (deel)exploitaties opzetten.
Woonschepenhaven
• De woonschepenbewoners hebben via de ligplaatsvergunning het recht op een ligplaats in
de haven. De gemeente is eigenaar van de haven (ondergrond/water/steigers) en kan waar
nodig verwijdering vorderen van terrassen, schuurtjes en overige bouwsels, voor zover
sprake is van een redelijke compensatie. Dit sluit echter niet uit dat bewoners juridische
procedures aanspannen, wat doorgaans tijdrovend en kostbaar is.
• De lange voorgeschiedenis maakt dat er sprake is een breed gevoel van wantrouwen
tegenover de gemeente, wat vraagt om een heldere lijn en keuzes, met zicht op uitvoering.
12
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• De gemêleerde samenstelling van de woonschepenbewoners, de uiteenlopende individuele
belangen en de reikwijdte van het Comité Woonschepenhaven als vertegenwoordigend
platform vraagt om een individuele benadering en maatwerk, wat tijdrovend is.
• De veelal als autonoom ervaren leefstijl maakt dat het verbeteren van de beeldkwaliteit
door het ordenen van bouwwerken en terrassen, evenals het herverkavelen van ligplaatsen
tot weerstand kan leiden.
• Het gevraagde krediet van € 5 miljoen vloeit voort uit een tentatieve raming en wordt
aangemerkt als taakstellend.
Infrastructuur
• Risico’s voor het Sontwegtracé zijn bijvoorbeeld verwervingen en bodem- en
saneringskosten.
• De toetsingscommissie RSP heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de
beoogde RSP HOV dekkingsmiddelen (€ 18 miljoen). De beschikking is binnen.

3.

Financiën

De ontwikkelingen van de deelgebieden binnen de EKZ strekken zich uit over een groot
aantal jaren, waarbij we in grote mate afhankelijk zijn van marktinvesteringen. Om de risico's
te beperken houden we de programma's zo flexibel mogelijk; we kunnen aanpassingen
inzetten om tekorten te verminderen. Door flexibiliteit en fasering binnen de visie kunnen we
maximaal op de marktomstandigheden inspringen en dit risico zoveel mogelijk beperken.
Voor het Sontwegtracé is in april 2011 een investeringsbegroting van € 65 miljoen door de
gemeenteraad vastgesteld. Als dekking beogen we:
 Bijdrage Meerstad
€ 30 miljoen
 RSP-overig
€ 18 miljoen
 Bijdrage FES
€ 12 miljoen
 Bijdrage structureel nieuw beleid – risicobuffer 2014 € 5 miljoen
Openbare ruimte
Voor de aanpak van de openbare ruimte, zoals voorzien in de visie en verwerkt in de FES subsidieaanvraag, gaan we uit van een taakstellend investeringsniveau van circa € 5 miljoen.
De projectofferte van de visie Openbare Ruimte Eemskanaalzone-Boulevard is door het
college vastgesteld. Het gaat hierbij om de kosten van de ‘boardwalk’ langs de noordzijde van
het Eemskanaal, de groenimpuls in het projectgebied (voor zover niet meegenomen in het
Sontwegtracé) en de aanpak van de openbare oevers (deels al invulling aan gegeven bij de
Kop van Oost). De genoemde investeringsraming is niet gebaseerd op concrete ontwerpen,
maar is een tentatieve berekening op basis van civieltechnische aannames (geïndexeerd vanaf
2006).
P+R Driebond
De visie voorziet in een transferium op Driebond. In het vigerende Meerjarenprogramma
Verkeer en Vervoer is het taakstellende budget verlaagd van €4,5 miljoen naar €2,8 miljoen.
Als dekkingsbron wordt €1,8 miljoen uit RSP en €1,0 miljoen uit BDU voorzien. De
verlaging van het budget van de P+R Driebond stelt mogelijk de oorspronkelijke
uitgangspunten ter discussie. Uiteindelijke kosten hangen af van de positionering en
vormgeving.

13

145

Sleutelprojectenrapportage bijlage bij br

Loop/fietsbrug
In de visie hebben we de ambitie geuit een langzaamverkeer-verbinding te realiseren tussen
het Sontweggebied en de binnenstad. Zo verbinden we de twee belangrijkste winkelgebieden
van de stad. Vooralsnog hanteren we een taakstellende investeringsraming van circa € 4
miljoen euro. Bepalend voor de uiteindelijke kosten zijn: de gewenste hoogte, de
mogelijkheden voor inpassing en positionering van hellingbanen (mede met het oog op
eigendomsposities, kabels en leidingen, nautische aspecten en eisen van de
vaarwegbeheerder) en de economische functie van de kades en de eisen die dit met zich
meebrengt. Ook dit project is in de FES-subsidie opgenomen.
Het totale investeringsniveau voor de hierboven beschreven aanpak (openbare ruimte, P+R en
fiets/voetgangersbrug) begroten we taakstellend op circa € 11,8 miljoen. Potentiële
dekkingsbronnen zijn onder andere FES € 4,0 miljoen en RSP en BDU (gelabeld voor
transferium) ad. € 2,8 miljoen. Het resterende bedrag van € 5 miljoen euro is nog onderwerp
van nadere verkenning.
Openbare ruimte en de verbinding Sontplein met de binnenstad, evenals de dekking daarvan,
vormen tevens onderdeel van de lopende visieontwikkeling voor het Sontpleingebied. Deze
fiets/voetgangersverbinding als onderdeel van de gewenste kortsluiting met de binnenstad is
in het Perspectief Binnenstad Oost (zie p.15) opgenomen. Dit Perspectief is door uw Raad in
juni 2012 vastgesteld.
Al deze ontwikkelingen krijgen samen met een andere reeks ontwikkelingen een financiële
vertaling binnen de (herziene) integrale grondexploitatie Eemskanaalzone. Hierbij gaan we in
op investeringen en dekking voor de volgende reeks deelgebieden:
• Sontwegtracé (Europaplein t/m Oostelijke ringweg)
• Berlagetracé
• Houtunie (Kop van Oost)
• Containerterminal
• Woonschepenhaven
• Eemskanaal noordzijde, 1e fase
• P+R Driebond
• Openbare ruimte
• Loop-/fietsbrug
De onderlinge verwevenheid van de diverse deelgebieden zorgt ervoor dat het sturen op de
afzonderlijke gebieden grote financiële onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Door
het als een gebiedsontwikkeling te benaderen, bewaken we de samenhang, kunnen we de
voor- en nadelen van de diverse keuzes en ontwikkelingen integraal afwegen en de diverse
ontwikkelingen op elkaar afstemmen.
Een integrale grondexploitatie is noodzakelijk om de financiële verwevenheid en
afhankelijkheid van de onderliggende deellocaties inzichtelijk te maken en op elkaar af te
stemmen. De verwachting is dat de ontwikkeling van de deelgebieden in de Eemskanaalzone
marktconform en elkaar opvolgend zal verlopen. Bij veranderende (markt)omstandigheden
kan dan op eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in de consequenties van de
ontwikkelingen en kunnen we – indien nodig – adequate bijsturingmaatregelen treffen.
We beogen deze (herziene) integrale grondexploitatie Eemskanaalzone eind 2012 aan uw raad
voor te leggen.
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EEMSKANAALZONE
Stand van de kredieten
Besluit 25 januari 2005, nr. 180
Totaal beschikbaar voorbereidingskrediet

1.455.000
1.455.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord tot en met 31 augustus 2012

-35.375

BERLAGETRACE
Stand van de kredieten
Berlagetracé; besluit 24 november 2004, nr. 5h
Berlagetracé besluit 19 oktober 2005 nr. 9
Totaalkrediet Berlagetracé

838.000
23.162.000
24.000.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord tot en met 31 augustus 2012

15.550.078

SONTBRUG
Stand van de kredieten
Sontbrug en verbinding tussen Berlagebrug en Oostelijke Ringweg;
besluit 19 december 2007, nr. 134
Schetsontwerp Sontwegtracé;
besluit 27 april 2011, nr. 8f
Totaal beschikbaar voorbereidingskrediet

2.000.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord tot en met 31 augustus 2012

1.326.065

1.280.000
720.000

KOP VAN OOST
Stand van de kredieten
Houtunielocatie / Kop van Oost; Besluit 27 september 2006, nr. 6a
Besluit 25 maart 2009, 6b
Totaal toegestane kosten van het plan

887.000
60.000
947.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord tot en met 31 augustus 2012

792.920

WOONSCHEPENHAVEN
Stand van de kredieten
Projectplan, SDC Noorddijk (10-04-2003)
Architectuurnota (13-11-2006)
Overbruggingskrediet ISV III (26-04-2010)
Besluit 27 april 2011, 8b, punt V
Besluit 21-12-2011, 6i

40.000
40.000
80.000
34.000
5.000.000
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Totaal toegestane kosten van het plan

5.194.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord tot en met 31 augustus 2012

563.102

VISIE EEMSKANAALZONE BOULEVARD
Stand van de kredieten
Besluit 25 januari 2012, 6c
Totaal toegestane kosten van het plan

100.000
100.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord tot en met 31 augustus 2012

24.677

Het krediet van 330.000 euro voor EKZ 32/32a, vastgesteld door uw raad op 28 september
2011, valt buiten het bereik van de sleutelrapportage EKZ.
Herziening grondexploitatie
Integrale grondexploitatie december 2012
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GROTE MARKT OOSTZIJDE

1. V o o r t g a n g
De sloop en het archeologische onderzoek ter voorbereiding op de bouw van het
Forum/garage/fietsenstalling en Vindicat zijn afgerond en de aanbestedingsprocedures zijn
gunstig verlopen. In september hebben we de bouwrijpe grond aan de aannemers
overgedragen. Het tijdelijke informatiecentrum op de Grote Markt voorziet in een behoefte en
trekt veel belangstellenden: op 20 september werd de 100.000ste bezoeker door wethouder
Schroor verwelkomd.
Groninger Forum
Het afgelopen jaar is de aanbestedingsprocedure van het Forum, de garage en de
fietsenstalling doorlopen. In tegenstelling tot traditionele aanbestedingen is in dit geval niet
primair ingezet op gunning aan de laagste inschrijver, maar aan de economisch meest
voordelige inschrijving. Deze is bepaald door een waardering van de scores op prijs, bouwtijd
en de kwaliteit van het Plan van Aanpak. In juni 2012 is besloten het werk definitief te
gunnen aan BAM Utiliteitsbouw, uw raad is hierover per brief van 13 juni geïnformeerd.
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Afbeelding: Groninger Forum

Nieuwe Oostwand (incl. Vindicat)
Eind 2011 startten we de Europese aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van Vindicat.
Eind augustus 2012 is besloten het werk te gunnen aan aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V:
uit de beoordeling kwam naar voren dat zij de economisch meest voordelige inschrijving
hadden gedaan.

Afbeelding: Nieuwbouw Vindicat

In overleg met VolkerWessels Vastgoed hebben we een stappenplan opgesteld met als doel de
inwoners van Groningen te betrekken bij de ontwerpen voor de nieuwe Oostwand. Het
stappenplan bestaat uit vijf onderdelen:
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1.
2.
3.
4.
5.

Presentatie architecten nieuwe Oostwand (eind 2011);
Architecten laten zich inspireren door de Stad (maart 2012);
Online schetsboek (zomer 2012);
Architecten lichten concept toe (begin 2013);
Presentatie definitieve ontwerpen (2013).

Nieuwe Markt
Nadat de panden van de Naberpassage en Vindicat gesloopt zijn, zal een groot deel van deze
locatie niet weer bebouwd worden. De ruimte tussen de Schoolstraat en de achterzijde van de
panden die de nieuwe Oostwand vormen biedt straks de mogelijkheid voor de realisatie van
een derde stadsplein, de ‘Nieuwe Markt’. De Nieuwe Markt is een waardevolle en
hoogwaardige uitbreiding van de openbare ruimte van de stad.
Begin 2012 heeft het college van B&W de basisuitgangspunten voor het ontwerp van de
Nieuwe Markt vastgesteld. Het gaat daarbij om zaken als maaiveldverloop,
afwateringssystematiek, openbare verlichting, materialiseringsconcept, etc. Deze basis dient
als uitgangspunt voor het verdere ontwerp van het plein. Binnen het totale project vinden de
uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot de Nieuwe Markt plaats vanaf voorjaar 2015,
na de bouw van de ondergrondse Forumgarage en de fietsenkelder.

Afbeelding: basisontwerp Nieuwe Markt

Nieuwe Markt zuidzijde
De ontwikkeling aan de Nieuwe Markt zuidzijde omvat verschillende deelprojecten. Het
meest in het oog springend is de herontwikkeling van enkele gemeentelijke panden
(Poelestraat 16, 18, 24, 26, 28) met tussenliggende panden (Poelestraat 20, 22) die in
eigendom zijn van een derde. Met Vastgoed Horeca Groningen (VHG) voeren we gesprekken
om ook de achterzijde van de Poelestraat 20 en 22 in de ontwikkeling te betrekken. Een aantal
particuliere eigenaren is bezig met het realiseren van verbouwplannen aan de randen van het
projectgebied.
Uitvoering
De gronden voor de bouw van het Forum en Vindicat zijn bouwrijp opgeleverd. In september
heeft de overdracht richting aannemers plaatsgevonden. Daarna is gestart met het graven van
de diepwand van de parkeergarage en het aanbrengen van de kelderwanden voor de
nieuwbouw van Vindicat.

2. R i s i c o ’ s
De belangrijkste risico’s waaruit financiële tegenvallers kunnen voortvloeien zijn:
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De mogelijkheid dat er te weinig financiële reserve is gebudgetteerd voor tegenvallers
tijdens de uitvoering van vooral de parkeergarage en het Forum;
Financiële gevolgen voortvloeiend uit mogelijke vertragingen;
De mogelijkheid van onvoldoende afstemming tussen deelprojecten en deelprocessen,
waardoor kosten tussen wal en schip raken;
De mogelijkheid dat de geraamde grondopbrengsten, mede gezien de
marktontwikkelingen, niet worden gehaald;
Subsidierisico.

3. F i n a n c i ë n
Stand van de kredieten
Plankostenkrediet
Besluit 30-12-2002, nr. 15
Besluit 29-01-2003, nr. 13
Besluit 28-04-2004, nr. 6
Besluit 25-02-2006, nr. 8
Besluit 28-03-2007, nr. 8
Besluit 18-06-2008, nr. 5q
Besluit 29-10-2008, nr. 6k
Besluit 26-11-2008, nr. 8
Besluit 17-06-2009, nr. 8

500.000
420.000
1.580.000
2.500.000
2.500.000
1.250.000
500.000
2.000.000
2.500.000

Uitvoeringskrediet
Besluit 17-06-2009, nr. 8
Besluit 23-06-2010
Besluit 30-11-2011
Besluit 27-06-2012, nr. 6i (Vindicat)

15.000.000
40.000.000
115.000.000
905.612

Totaal plankosten en uitvoeringskrediet

184.655.612

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

57.216.713

Deel van de dekking van het Informatiecentrum komt uit de grex Grote Markt maar het
Informatiecentrum valt buiten de strekking van deze sleutelprojectenrapportage.
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EUROPAPARK

1. V o o r t g a n g
Alfacollege
Volgens planning wordt het schoolgebouw in de zomer van 2013 in gebruik genomen. In de
vorige rapportage stond vermeld najaar 2012.

Afbeelding: Impressie Alfa Collega aan de Boumaboulevard

Kolencafé
Naar alle waarschijnlijkheid gaat de realisatie van het Kolencafé niet door. Op het laatste
moment is één van de investeerders in het project afgehaakt, waardoor de aankoop van de
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kavel en de investering in het gebouw niet door konden gaan. Wij hopen dat een nieuw
initiatief zich zal aandienen waardoor deze locatie toch ontwikkeld kan worden.

Noorderpoort
We zijn in gesprek met het Noorderpoort over de vestiging van een sporttheater op het
Europapark: een centrum voor sport en bewegen. Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar de
wijkgerichte functie van een dergelijke voorziening. We zijn met het Noorderpoort in overleg
over het opstellen van een concept Programma van Eisen (PvE). Zo brengen we in beeld
welke gebruikers en partijen van de hal gebruik zullen gaan maken. Ook kijken we
nadrukkelijk naar de buitenruimte en de functies die daarin geprojecteerd kunnen worden, met
het uitgangspunt dat het gebied openbaar blijft. Op basis van het PvE kan het plan
programmatisch, financieel en ruimtelijk uitgewerkt worden. Om het Noorderpoort op de
beoogde locatie van het Europapark te kunnen huisvesten, is het noodzakelijk dat het
trainingveld van de A-selectie van FC Groningen wordt verplaatst. We werken de plannen
hiervoor uit.
Jongerenhuisvesting: locatie Kolenkade
Met woningcorporatie Lefier en Architectenbureau Team 4 is overeenstemming bereikt over
de realisatie van een multifunctioneel gebouw met 132 wooneenheden voor jongeren en
kantoorfuncties in de plint. De Welstand is akkoord en de bouwvergunning is ingediend. Het
gebouw wordt gesitueerd langs de Boumaboulevard, op de huidige parkeerplaats P5. De
karakteristieke Kolenmuur is, conform de wens van uw raad, integraal onderdeel van het
gebouw.

Afbeelding: Impressie jongerenhuisvesting aan de Boumaboulevard (Team 4 Architecten)

Boumaboulevard en Helperparkweg
Dit najaar starten we met het herinrichten (aanleg boulevard met bomen) van de
Boumaboulevard en het doortrekken van deze weg naar de Helperparkweg en vervolgens
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langs het spoor naar de Duinkerkenstraat. Hierdoor optimaliseren we de ontsluiting van het
Helperpark en krijgen de bewoners van de Stoker en Brander hun beoogde ontsluiting op hun
eigen privé parkeergarage. Met het doortrekken van de Boumaboulevard vergroten en
verbeteren we de bereikbaarheid van het gebied aanmerkelijk.
Vergroenen
We werken aan het opstellen van een groenvisie voor het totale gebied en onderzoeken hoe
we het gebied een meer parkachtige uitstraling kunnen geven. Eén van de maatregelen die we
op korte termijn al treffen, is de Boumaboulevard bij de entree van het park een meer
boulevardachtig karakter te verlenen met een boomlaanstructuur. Ook gaan we het gebied
tegenover het station richting de mediacentrale herinrichten. Hierin komen de circa vijftig
tijdelijke parkeerplaatsen voor het station. Daarnaast knappen we het gebied achter
parkeerplaats P5 op en gaan we in samenwerking met Menzis een herinrichtingsplan maken
om het gebied te verfraaien. In dit gebied zal zich tijdelijk de “tandartsenpraktijk Europapark”
huisvesten die op termijn zich definitief in het hiervoor beschreven pand van Team 4/Lefier
zal vestigen.
Energievisie
We werken aan de verdere uitwerking van een energievisie voor het gebied. Het gaat dan om
de implementatie van Warmte Koude Opslag (WKO) en voor de langere termijn om een
studie naar de mogelijkheden voor de invoering van een restwarmtesysteem. Eerste analyses
wijzen uit dat het toepassen van WKO in het Europapark kansrijk is. Wij hebben u hierover
per brief geïnformeerd. Vanuit het collegeprogramma “Groningen geeft Energie” participeert
de gemeente in de Energy Valley Topclub die een uitvoeringsplan opstelt de Euroborg verder
te verduurzamen. Energiebesparing speelt hierbij een grote rol.
P+R Europapark (P3)
We werken aan de afronding van de gelijkvloerse busaansluiting en de doorsteek naar de
Bornholmstraat. Aangezien de werkzaamheden voorspoedig verlopen is de verwachting dat
voor het einde van het jaar het werk, dus inclusief de doorsteek naar de Bornholmstraat
gereed is.
Om de busdoorstroming op de Europaweg te verbeteren, bestaat het voornemen om op de
Europaweg een busbaan aan te leggen. Het ontwerp hiervoor is door uw raad vastgesteld.
Op 30 mei 2012 heeft uw raad een plankostenkrediet beschikbaar gesteld. Eind 2012 leggen
we u een voorstel voor het uitvoeringskrediet voor. Vervolgens kan in het voorjaar van 2013
gestart worden met de werkzaamheden die tot ongeveer eind 2013 duren. Mocht het zo zijn
dat de stichting "Fly-over Groningen" voor december een sluitende businesscase presenteert
dan heeft dit mogelijk consequenties.
Bestemmingsplan.
Op basis van het advies van Site en de vertaling daarvan in een nieuw programma, hebben we
voor het Europapark een nieuw flexibel bestemmingsplan gemaakt. Om beter op de vraag
vanuit de markt te kunnen inspelen hebben we daar waar mogelijk ontwikkelvlekken van een
“dubbele” bestemming voorzien. Hiermee creëren we de noodzakelijk geachte flexibiliteit om
beter in te kunnen spelen op de marktvraag. Het concept voorontwerp bestemmingsplan geven
we binnenkort vrij voor de inspraak.
Station Europapark
De bouw van het station ligt op planning. Naar verwachting kan het station in het weekend
van 8 en 9 december 2012 in gebruik genomen worden. Onderdelen in het openbaar gebied
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rondom het station zullen dan nog afgebouwd worden. We bereiden met de toekomstige
beheerders van het station de overdracht voor. Daarnaast analyseren we in overleg met
deskundigen de resultaten van de bemaling. We dekken de exploitatie van de fietskelder
vanuit de middelen van het parkeerbedrijf.

2. R i s i c o ’ s
De herziene grondexploitaties voor het Europapark en het Station Europapark zijn in januari
2012 door uw raad vastgesteld. Door de crisis zijn de marktomstandigheden fors veranderd:
het programma dat we ooit maakten sluit niet meer aan. We passen het daarom aan de nieuwe
omstandigheden aan. Dat betekent onder andere meer openbare ruimte en groen en meer
ruimte voor functies die minder opbrengsten genereren (zoals scholen en wonen), maar waar
wel vraag naar is. Een eerste ruwe kostenraming van deze aanpassing (inclusief de tot nu toe
geleden renteverliezen) komt uit op een tekort van 12 miljoen euro. In de meerjarenbegroting
in 2012 is al een bedrag van € 6 miljoen voor dit tekort gereserveerd.
Uw raad heeft op 30 mei 2012 de Gemeenterekening 2011 vastgesteld. Met de
bestemmingsvoorstellen bij de Gemeenterekening 2011 is van het tekort 8,8 miljoen euro ten
laste van de reserve Grondzaken gebracht die hiermee uitgeput is. Daarom is er conform het
raadsbesluit van januari 2012 bij de herziening van de grondexploitatie 3,2 miljoen ten laste
van de Algemene Egalisatiereserve (AER) gebracht.
Europapark bevat naast de normale risico’s ten aanzien van grondexploitaties een aantal
bijzondere risico’s:
- De omvang van de boekwaarde in relatie tot de begrote grondopbrengsten.
- De fasering van de gronduitgifte.
- Subsidiebeheer, te noemen valt: SNN, EFRO, ISV, BDU, BIRK, Kompas. Voorwaarden
subsidies staan soms haaks op gemeentelijk beleid of het door de gemeente gewenste
uitvoeringsniveau.

3. F i n a n c i ë n
EUROPAPARK
Stand van de kredieten:
Besluit 05-11-1998, nr.5e
Besluit 27-01-1999, nr.12
Besluit 22-12-1999, nr.18
Besluit 21-11-2001, nr.11
Besluit 31-03-2004, nr. 8
Besluit 23-05-2007, nr. 7
Totaal krediet
Correctie
Besluit 25-01-2012, nr. 7c

6.909.000
681.000
13.296.000
23.716.000
4.922.000
43.700.000
93.224.000
-/ - 24.000
-/1.200.000
92.000.000

Totaal toegestane kosten van het plan
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Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

87.626.168

STATION EUROPAPARK
Stand van de kredieten
Besluit 28-05-2008, nr.12
Besluit 27-05-2009
Besluit 23-06-2010
Besluit 27-4-2011 (fietskelder)
Besluit 25-01-2012, nr. 7c
Totale toegestane kosten van het plan tot en met 2011

2.200.000
41.900.000
2.000.000
3.016.000
10.819.000
59.980.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

20.934.987

Herziening grondexploitatie
Januari 2013
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OOSTERHAMRIKTRACE
1.

Voortgang

Afbeelding: ontwikkellocaties Oosterhamriktracé

Op 14 mei 2012 hebben we in samenwerking met bedrijven, bewoners, woningcorporaties,
UMCG en anderen een start gemaakt met te onderzoeken hoe we van de Oosterhamrikzone
een plezierig woon-, werk- en verblijfsgebied maken. De aanwezigen, vertegenwoordigers
van alle belanghebbenden, waren het er over eens dat ‘klein beginnen’ en ‘samenwerken’ de
twee belangrijkste steekwoorden bij de aanpak moeten zijn. Bij deze tijd passen geen grootse
plannen, maar een aanpak van onderop, gedragen door de betrokkenen. Dat leidt niet tot een
‘visie’ maar tot een ‘routekaart’, een beschrijving van hoe verschillende partijen dat samen
gaan doen. Door middel van wijkwandelingen met alle betrokkenen, inventariseren we waar
kansen liggen en wat de grootste problemen zijn. Na deze inventarisatie stellen we een
actieplan/routekaart op. Daarbij is het van belang onderscheid te maken tussen enerzijds
maatregelen (definitief of tijdelijk) die we op korte termijn kunnen realiseren. En anderzijds
scenario’s voor de lange termijn, waarbij ook tijdelijke maatregelen een oplossing kunnen
bieden.
Om de korte, middellange en lange termijn voor de Oosterhamrikzone in beeld te brengen
maken we een plan van aanpak in de vorm van een Routekaart voor het gebied. Een flexibel
plan waarin op alle schaalniveaus initiatieven (van klein tot groot, van tijdelijk tot definitief)
een plek kunnen krijgen.
We onderzoeken de bereikbaarheid van het UMCG in de context van het Noordoostelijk
stadsdeel.
Besluitvorming over een eventuele auto-ontsluiting door de Oosterhamrikzone is aan de ene
kant essentieel voor het opstellen van de Routekaart. Aan de andere kant zijn er locaties die
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niet (of nauwelijks) beïnvloed worden door de keuze voor een auto-ontsluiting. De Routekaart
wordt opgesteld met dat besef in het achterhoofd.
Op gezette tijden communiceren we met direct belanghebbende partijen, zoals Nijestee,
Lefier, UMCG, Provincie, RUG en met bewonersvertegenwoordiging van de aan het
Oosterhamrikkanaal gelegen wijken en/of buurten. Een participatieplan wordt in het najaar
voorgelegd.
Met Nijestee onderzoeken we op welke wijze de liggende overeenkomst past in de huidige
(markt)situatie.
Oosterhamrikkade nz “Nieuw Front” (deelgebieden A en B en particuliere kavels)
De ontwikkelaars KUUB, Nijhuis & Jurriëns hebben een startmanifestatie georganiseerd voor
deelgebied B. De grondgebonden woningen, waarbij het mogelijk is om hier woonwerkeenheden, beneden-bovenwoningen of geclusterde eenheden (geen studio’s) van te
maken in 3 tot 4 bouwlagen, worden aan de achterzijde via een (vent)weg ontsloten. De
doelgroep hiervoor betreft meerpersoonshuishoudens variërend van jonge stellen, gezinnen tot
senioren. Het parkeren vindt op eigen terrein plaats. Bij succes wordt het doorgezet naar
locatie A. Direct naast deelgebied A liggen een aantal particuliere kavels. Deze kavels komen
in ontwikkeling. Op de locatie van de voormalige drukkerij van Denderen is een aanvraag van
Bouwbedrijf Kooi voor een omgevingsvergunning ingediend voor jongerenhuisvesting (32
stuks). Op de ABN-Amro locatie wordt door Nijhuis Bouw onderzoek gedaan naar de
realisatie van 36 zelfstandige wooneenheden voor jongeren.
Over de ontwikkelingen in dit gebied is uw raad per brief van 15 juni en 28 september 2012
geïnformeerd.
Oosterhamriktracé Noordzijde BMW-garage (deelgebied C)
We onderzoeken de mogelijkheden om tijdelijke studio’s voor jongerenhuisvesting door
Nijestee te realiseren (conform manifestatie “Bouwjong”). De projectofferte hiervoor is in
voorbereiding.
Wielewaalplein
Het woningbouwcomplex “de Groenling” is opgeleverd, de winkelruimte volgt dit najaar.
Het herinrichtingsplan van het plein heeft de inspraak doorlopen. We informeren uw raad
over het ontwerp. Na oplevering van de winkelruimte en in afstemming met de
wegwerkzaamheden aan het Wouter van Doeverenplein verwachten we de start van de
uitvoering begin 2013.
UMCG Distributiecentrum
De herontwikkeling van het voormalig UMCG-distributiecentrum (een gemeentelijk
monument) begint vorm te krijgen. Een bouwplan voor jongerenhuisvesting in combinatie
met een aantal grondgebonden woningen is ingediend. In het najaar staan zowel gesprekken
met de ontwikkelaar als met de directe omgeving gepland.
Siebesma (deelgebied E2), voormalig Shell-terrein (deelgebied E1) en de deelgebieden D
en F
De ontwikkelingsactiviteiten en die van de bouw zijn opgeschort c.q. vertraagd in afwachting
van de nieuwe de ontwikkelingsstrategie Oosterhamriktracé.
Verschillende initiatiefnemers hebben zich gemeld om op deellocaties tijdelijke huisvesting
(jongeren en medewerkers UMCG) te realiseren, daarnaast wordt mogelijk een tijdelijke
BMX-baan (fietscross) gerealiseerd met regionale uitstraling.
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2.

Risico’s

Naast de algemene risico’s zijn de volgende risico’s specifiek van toepassing:
 Ten aanzien van de locatie Van Simmeren speelt nog een aanvullend risico met
betrekking tot de kosten van saneren in verband met de asbestverontreiniging.
 Belangrijk risico is de uitgifte van woningbouw en bedrijfsterreinen. Als gevolg van de
huidige economische omstandigheden stagneert de marktvraag. De beheersbaarheid
hiervan voor de woningbouw is gering. Hoelang dit gaat duren is moeilijk in te schatten,
vandaar dat dit een groot risico is.
 Voor zowel bodemsanering als sloopkosten geldt een hoog risico. Voor de sanering weten
we dat er vervuiling is maar niet de mate waarin. Voor sloopkosten is een m³-prijs
neergezet die kan fluctueren afhankelijk van wel of geen asbest.
 Voor de Oosterhamrikzone geldt het risico van leegstand en verpaupering. Hiervoor
wordt een actieplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe
ontwikkelingsstrategie.

3.

Financiën

Stand van de kredieten
Besluit 27-02-2002, nr. 196
Besluit 29-01-2003, nr. 199
Besluit 17-12-2003, nr. 175
Besluit 17-12-2003, nr. 153
Besluit 31-05-2006, nr. 34
Besluit 28-06-2006, nr. 6g
Besluit 20-06-2007, nr. 12
Besluit 28-05-2008, nr. 6g
Besluit 26-08-2008, nr. 6h
Besluit 28-10-2009, nr. 61
Besluit 29-9-2010, nr. 6c
Besluit 15-12-2010, nr. 6e
Besluit 30 maart 2011, nr. 7c
Besluit 25 januari 2012
Totaal toegestane kosten van het plan

1.706.599
1.127.000
175.000
14.700.000
5.461.000
1.236.000
5.430.000
179.000
399.000
46.000
231.000
9.275.000
102.700
-/- 519.000
39.551.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

30.943.058

Herziening grondexploitatie
December 2012
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WESTPOORT

1.

Voortgang

Binnen het totale bestemmingsplan Westpoort onderscheiden we drie deelgebieden. Uitsluitend
het eerste deelgebied (Westpoort – fase 1) is opgenomen in een grondexploitatie. Dit deelgebied
omvat van noord naar zuid het gebied tussen het Hoendiep en de A7 en van oost naar west het
gebied tussen de Roderwolderdijk – parallel aan het Koningsdiep – en volgt grotendeels de
gemeentegrens tussen de gemeenten Groningen en Leek. Westpoort – fase 1 ontwikkelen we
in drie deelfasen. Fase 1A is in uitgifte (27 hectare uitgeefbaar). Fase 1B (18 hectare
uitgeefbaar) is nog niet bouwrijp, zetting heeft al wel plaatsgevonden. De riolering en weg
worden pas aangelegd op het moment dat het noodzakelijk is. Fase 1C hebben we mede
ingegeven door de zwakke economie “on hold” gezet. Ook de verwerving van gronden voor
1C is uitgesteld, zo hebben we de voormalige CSM-gronden nog niet aangekocht.
De interesse voor vestiging op Westpoort is momenteel beperkt. Mogelijk vestigen één of
meerdere datacentra op Westpoort. De voor 2012 geprognosticeerde uitgifte van 1,5 hectare
zullen we naar alle waarschijnlijkheid niet realiseren. De gevolgen nemen we mee in de
herziene grondexploitatie.
Bovenstaande is ook in lijn met de onderzoeksuitkomsten en marktanalyse van de STEC
Groep en Bureau Louter. In juni is uw raad hierover geïnformeerd en heeft u de voorgestelde
strategie op hoofdlijnen voor de verschillende bedrijventerreinen vastgesteld. Als gevolg van
het geprognosticeerde overaanbod van bedrijventerreinen in de stad is de verwachting dat er
verliezen ontstaan op de grondexploitatie Westpoort. Hiervoor hebben we al een voorziening
gevormd van 40 miljoen euro, waarvan 25 miljoen is bedoeld voor bedrijventerreinen en
daarvan 18 miljoen euro voor Westpoort. Eind 2012 bieden wij uw raad een herziene
grondexploitatie ter besluitvorming aan. Daarnaast onderzoeken we hoe we beter kunnen
29
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aansluiten bij de “toekomstige” vraag naar bedrijventerreinen (ook in relatie met nieuw op te
stellen bestemmingsplan).

2.

Risico’s

PM (Aangeleverde tekst niet actueel)

3.

Financiën

Stand van de kredieten
Besluit 19-07-2000, nr. 5h
Besluit 27-02-2002, nr. 5e
Besluit 28-01-2004, nr. 8
Besluit 22-12-2004, nr. 10
Besluit 19-10-2005, nr. 7
Besluit 20-02-2008, nr. 7
Besluit 27-01-2010, nr. 7e
Besluit 30-11-2011, nr. 6h
Totale toegestane kosten (= opgeknipt uitvoeringskrediet t/m 2012)
Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

14.521.000
750.000
500.000
2.750.000
96.329.000
5.614.000
-/- 2.022.000
-/- 47.690.000
70.752.000
65.496.195

Herziening grondexploitatie
November 2012
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ZERNIKE

1.

Voortgang

Het Zernikegebied bestaat uit het bedrijventerrein Zernike Science Park in het noordelijk deel
en een (onderwijs) campus aan de zuidkant. Binnen het Akkoord van Groningen 2.0 is de
ontwikkeling van Zernike een belangrijke opgave. We willen Zernike verder uitbouwen tot
een toplocatie waar kennisinstellingen en bedrijfsleven stevig met elkaar verbonden zijn.
Stuurgroep Zernike
De Stuurgroep Zernike heeft afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw ontwikkelmodel
voor het Zernikegebied. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen uit de
vastgoedsector en is een interviewronde gehouden onder de beoogde doelgroepen. Ook is een
intentieovereenkomst opgesteld, waarin de inzet en inbreng van de betrokken partijen is
geformuleerd. Deze overeenkomst was gericht op het faciliteren en uitwerken van een
vastgoedconcept voor Zernike en het management van het gebied. In dat kader zijn in de
zomer van 2011 gesprekken gevoerd door de stuurgroepleden van de RUG, Hanzehogeschool
en gemeente. Conclusie is dat de vastgoedmarkt wel degelijk kansen ziet voor het gebied,
maar onvoldoende voor een prominente rol in de ontwikkeling. Daar spelen de huidige
economische en financiële omstandigheden een belangrijke rol bij. Op basis hiervan heeft de
stuurgroep besloten om voor Zernike in de verdere uitwerking twee sporen te bewandelen:
1.
Profilering als Energy Campus (in directe relatie met de Energy Academy Europe)
2.
Het opzetten van een gezamenlijk parkmanagement.
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We beogen eind dit jaar een visiedocument vast te kunnen stellen waarop een nieuwe
toekomst voor Zernike gebaseerd kan worden.
Energy Academy Europe
Op 20 september 2012 vond de officiële opening plaats van de Energy Academy Europe
(EAE): een internationaal topinstituut waar energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie
samenkomen. De EAE is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de
Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, gemeente Groningen, provincie
Groningen en de Energy Valley Topclub. Onderdeel van EAE is EnTranCe, het Energy
Transition Centre, de proeftuin (living lab omgeving) voor toegepaste wetenschap voor
ondernemers en innovaties. EnTranCe, een marktgedreven initiatief, gedragen door Gasunie,
GasTerra, Imtech en BAM, huurt één hectare van de nog uit te geven gronden, mogelijk dat
dit kan doorgroeien naar vijf hectare.
Herziene exploitatiebegroting Zernike Science Park
Op 25 mei 2011 is de laatste herziene grondexploitatie Zernike Science Park door uw raad
vastgesteld. Uitgangspunt hierbij: niet alle beschikbare kavels in het gebied zullen we
verkopen binnen de exploitatieperiode. Eerder gingen we uit van een gemiddelde verkoop van
meer dan één hectare (10.000 m²) per jaar, gedurende de hele exploitatieperiode (20 jaar). De
afgelopen jaren maakten duidelijk dat dit scenario niet erg waarschijnlijk is. De jaarlijkse
grondverkoop is nu gefaseerd en loopt in stappen op van circa 2.300 m² in de eerstkomende
jaren tot circa 8.100 m² aan het eind van de exploitatieperiode. Zo zal circa 13 hectare worden
verkocht binnen de exploitatieperiode en zal ongeveer 10 hectare resteren. Dit is rekenkundig
verwerkt in de grondexploitatie.
Begin dit jaar is door de STEC Groep en Bureau Louter een marktanalyse gedaan waaruit dit
duidelijk blijkt dat ook in de toekomst weinig uitgifte zal zijn. In juni is uw raad hierover
geïnformeerd en heeft u de voorgestelde strategie op hoofdlijnen voor de verschillende
bedrijventerreinen vastgesteld. Voor Zernike focussen we voor de verdere ontwikkeling op de
aansluiting bij de planontwikkeling rond de Energy Academy en EnTranCe. De Stuurgroep
streeft ernaar de ambities en afspraken voor Zernike vast te leggen in een convenant, wat naar
verwachting eind 2012 kan worden ondertekend. Het convenant kan vervolgens worden
uitgewerkt tot een nieuw plan voor Zernike Science Park, waarbij we ook een nieuwe
grondexploitatie opstellen.
Als gevolg van het geprognosticeerde overaanbod is de verwachting dat er verliezen ontstaan
op de grondexploitatie Zernike. In de lopende grondexploitatie Zernike wordt echter rekening
gehouden met uitgifte van circa een halve hectare per jaar. Dit strookt niet met het
uitgangspunt om gronduitgifte de komende jaren te concentreren op Westpoort en Eemspoort
Zuid. Bovendien heeft er in de afgelopen jaren geen enkele uitgifte op Zernike
plaatsgevonden. Er zou om die redenen een herziene grondexploitatie opgesteld moeten
worden. Zolang de visie voor het gebied niet is vastgesteld, ontbreken de uitgangspunten
hiervoor.
In afwachting van de visie en de programmatische keuzes over bedrijventerreinen (als gevolg
van de huidige economische recessie en het onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen) is
voorgesteld de herziening van de grondexploitatie uit te stellen. We zullen u een actualisatie
voorleggen en op het moment dat helder wordt welke kant de visie opgaat, zullen wij een
herziening aanbieden. Hierover hebben we uw raad per brief d.d. 10 mei 2012 geïnformeerd.
Ook heeft de stuurgroep in juli uw raad een brief gestuurd met hoofdlijnen voor de
ontwikkelingen van Zernike. Deze hoofdlijnen vormen de basis voor een nieuwe visie waar
we gezamenlijk komende maanden aan gaan werken.
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2.

Risico’s

In de herziene grondexploitatie gelden naast de algemene risico’s de volgende risico’s:
• Door de lange looptijd van het project is het geraamde resultaat zeer gevoelig voor
schommelingen in de parameters (rentestijging, kosten- en opbrengstenstijging). Een
vertraging in de fasering van de grondverkopen heeft ook nadelige gevolgen voor het
geraamde resultaat.
Hoewel er gesprekken zijn geweest met gegadigden, zijn er geen verkopen geweest in 2011
en in de eerste twee kwartalen van 2012. Indien dit ook het geval is in de komende jaren,
nemen de rentelasten toe ten opzichte van de raming en verslechtert het geraamde resultaat.
De verkoop van grond in het gebied loopt al enige jaren achter op de verwachtingen. Een visie
op de ontwikkeling, uitgifte en het vermarkten van het bedrijventerrein is daarom dringend
gewenst. In dat kader zal afstemming plaats vinden met het visiedocument dat binnen de
stuurgroep Zernike ontwikkeld wordt.

3.

Financiën

Stand van de kredieten

Besluit 23-20-1996, nr. 5f
Besluit 26-05-1999, nr. 5k
Besluit 17-10-2001, nr. 9
Besluit 18-10-2006, nr. 6c
Besluit 27-09-2007, nr. 6g
Besluit 25-05-2011, nr. 8e
Totaal toegestane kosten van het plan

3.857.000
4.538.000
406.000
14.940.000
3.256.000
-/- 8.747.000
18.250.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

16.825.330

Herziening grondexploitatie
November 2012
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EBBINGEKWARTIER EN BODENTERREIN

1.

Voortgang

WONINGBOUW
Schots 4A, 4B en 6B, Woningbouwproject ‘De Touwbaan’, 51 koopwoningen van AM
De tweede fase van De Touwbaan, dertien grondgebonden woningen, is in december 2011
gestart. Na het aanbrengen van de fundering zijn de werkzaamheden stilgelegd. Vanwege
marktomstandigheden wordt het project voor de verkoop opgedeeld in respectievelijk zes en
zeven woningen. De voortgang van de eerste zes woningen wordt begin 2013 verwacht.
Schots 5 / Courtine, Woonproject Schots & Scheef
Oplevering van de 67 woningen is gepland in de zomer van 2013.
Schots 8, hotel en buitengewoon wonen
Op deze plek zijn plannen voor een welnesshotel met 130 kamers. De initiatiefnemer heeft
samenwerking gezocht met Nijestee om het totale blok met het woonproject ‘Buitengewoon
Wonen’ te realiseren. Bovendien wordt op deze locatie tevens de derde in- en uitgang van de
parkeergarage gerealiseerd. In de plint aan de voetgangersentree van de parkeergarage wordt
gedacht aan winkelvoorzieningen/bedrijfsruimten. De partijen hebben opdracht gegeven aan
ONIX architecten om voor het gehele blok een schetsontwerp te maken.
Dubbele bedrijfshal (silo/loods)
De Loods zal in het voorjaar van 2013 in gebruik worden genomen als horecavoorziening.
Tussentijds (en in samenspraak met stichting Open Lab Ebbinge) kunnen incidentele
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gebeurtenissen, zoals evenementen en bijeenkomsten gebruik maken van De Loods. Recent is
gestart met de verbouw van het interieur.

T I J D E L IJ K E I N R I C HT I N G
Schots 6 / Grutmolen, schots 7 / Fitterij en schots 8 / Jacobijnerhof
Het gehele gebied is beschikbaar als evenemententerrein en is toegankelijk door middel van
wandelroutes en fietspaden. Het onderhoud en het beheer zijn overgedragen aan stadsbeheer
en de milieudienst.
Schotsen 9, 10 / Open Lab Ebbinge
Het Open Lab Ebbinge (OLE) is op 22 september officieel geopend. Nog een drietal tijdelijke
paviljoens zijn in ontwikkeling.
OVERIG
Parkeergarage Boterdiep/Vrydemalaan
De tweede ingang van de Boterdiepgarage aan de Bloemsingel is in juni geopend. Een groot
deel van de Vrydemalaan die aansluiting heeft met de nieuwe in- en uitgang van de
Boterdiepgarage is in de tweede helft van 2012 eveneens in gebruik genomen.
Met de vaststellingsnota Parkeren met Perspectief heeft uw raad ingestemd de
Boterdiepgarage voor een periode van 10 jaar (2012-2021) onder te brengen in de grex
CiBoGa. We verwachten de gehele Vrydemalaan in het voorjaar van 2013 in gebruik te
nemen. De Anthonius Deusinglaan zal dan buiten gebruik gesteld worden en als onderdeel
van het ziekenhuis functioneren. De knip in de Bloemsingel, ten behoeve van het doorgaande
autoverkeer, voeren we zo spoedig mogelijk daarna in.
Bodenterrein-UMCG
 De tweede fase van het wetenschappelijk topinstituut ERIBA (European Research
Institute on the Biology of Ageing) van het UMCG en de RUG is vervroegd gestart. Het
gebouw is al in gebruik genomen.
 De nieuwbouw voor volwassen- en kinderpsychiatrie is nog in voorbereiding.
 Het UMCG is in afwachting van het Rijksbesluit om een Partikeltherapie (zeer precieze
bestraling) faciliteit te mogen realiseren.
 Triade heeft de nieuwbouw voor een kantoorgebouw van 20.000 m² in voorbereiding als
onderdeel van de Healthy Ageing Campus.
 De bouw van het Infoversum zal dit jaar nog starten.

2.

Risico’s

Naast de algemene risico’s zijn de volgende in de grondexploitatie benoemde risico’s nog
steeds geldend:
•

Risico op lagere opbrengsten uit grondverkoop van woningen doordat de grondprijzen
voor de schotsen 6 tot en met 11 residueel worden bepaald. Een deel van dit risico is
opgenomen in box 2 middels een verrekening. Indien het programma volledig
overeind blijft dan betekent dit financieel een kans.
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•

•
•
•

•

•

•
•

Risico op stagnatie van de woningmarkt. Dit kan betekenen dat de looptijd langer
wordt, en in een uiterste geval wellicht een volledige herziening van programma’s als
de markt daar om vraagt. Dat is ook wat op dit moment gebeurt. Het risico is echter
beperkt zoals het er nu voorstaat omdat de gedachte opbrengsten ook in de huidige
markt haalbaar moeten zijn.
Risico op hogere kosten (rente, planontwikkeling en prijsontwikkeling) door stagnatie
van het proces met de ontwikkelaar;
Risico op oplopende kosten van bouw- en woonrijp maken door noodzakelijke
tijdelijke voorzieningen in uitvoeringsfase;
Er is een subsidieaanvraag in het kader van de MKBA. Een mogelijke subsidie zou
betekenen dat interne middelen die al in dit complex ingezet zijn anders besteed
kunnen worden. Ook is bijvoorbeeld subsidie aangevraagd voor mogelijke
onrendabele toppen van de parkeervoorzieningen in het Bodenterrein. De
subsidieaanvraag is op dit moment nog te weinig concreet om deze op te nemen in een
box 2 van de exploitatie. Het toekennen van subsidie is dus een mogelijke kans.
Ontwikkelingen in de economie met als gevolg wijzigende parameters; De economie
heeft een belangrijke invloed op de resultaten. De renteparameter kan wijzigen,
kostenstijging en opbrengstenstijging kan wisselen en afhankelijk van de economie
zijn partijen meer dan wel minder bereid om risico’s te nemen.
Aanbestedingsresultaten zijn hiervan afhankelijk en looptijden kunnen daardoor
beïnvloed worden. In deze exploitatie hebben de parameters een behoorlijke invloed.
Dat komt omdat de looptijd relatief lang is tot eind 2025. Afwijkingen in de
parameters werken daardoor behoorlijk door op eindwaarde. Maar omdat de looptijd
wat langer is kan er veelal ook beter gestuurd worden op het resultaat. Dit kan zowel
een risico vormen maar zeker ook een kans.
Het Oosterhamrikkanaal moet nog uitgewerkt worden. Of beoogde programma’s en
normatieve berekeningen afdoende zijn moet blijken hoewel daar natuurlijk volledig
op gestuurd kan worden.
De kosten die gemaakt zijn voor derden (UMCG, Nijestee) worden verhaald. Strikt
genomen is dit een risico omdat niet alles juridisch is afgedekt met contracten.
De komst van het Infoversum is een waardevolle aanvulling voor het Ebbingekwartier.
In combinatie met het stadsstrand en het Open Lab Ebbinge zijn dit ontwikkelingen
die het gebied aantrekkelijk maken, wat ook weer zijn uitwerking zal hebben op de
marktpotentie van de toekomstige woningbouw. De grond kan tijdelijk gebruikt
worden, mede omdat Nijestee daar ook zijn tijdelijke studentenhuisvesting heeft, en de
vertraging van de definitieve uitgifte van de locatie is afgedekt. De grond is in erfpacht
uitgegeven. De door de gemeente verstrekte lening voor de ontwikkeling van het
Infoversum van € 2,5 miljoen wordt vanuit andere middelen dan de lopende
grondexploitatie gefinancierd. Het risico van het eventueel niet kunnen aflossen van
deze lening wordt wel in de herziene grondexploitatie Ciboga opgenomen. Het
Infoversum kan uiterlijk tot 2024 blijven. Blijven ze langer dan wordt de grond later
uitgegeven. Dit heeft een negatief rente-effect. Hier zal op gestuurd moeten worden,
dan wel door een aanvullende bijdrage om de rentenadelen te compenseren danwel
door het handhaven van de termijnen.
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3.

Financiën

Stand van de kredieten
Totaal beschikbaar krediet grex per 17-12-2008
Raadsbesluit 17-02-2010, besluitnr. 6b
Raadsbesluit 30-11-2011, kredietverlaging
Totaal beschikbaar krediet

93.639.000
2.090.000
-9.634.000
86.095.000

Stand van de uitgaven
Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

73.770.381

Herziening grondexploitatie
November 2012
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10. AANPAK RING ZUID

1.

Voortgang

In 2009 is met Rijkswaterstaat en de provincie een Bestuurlijke Voorkeursalternatief (BVA)
overeengekomen en vertaald in een getekende bestuursovereenkomst met de minister van
Verkeer en Waterstaat. De minister heeft in december 2009 een aanvangsbeslissing genomen,
waarmee formeel de planstudie is gestart. Voor deze planstudie is een PVA (plan van aanpak)
opgesteld en een daarop afgestemde projectorganisatie gevormd. De werkzaamheden voor de
planstudie worden net als in de verlengde verkenning in een samenwerking tussen
Rijkswaterstaat, provincie en gemeente verricht. Dit plan is eind 2010 door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu vastgesteld.
Eind 2010 is de Kennisgeving gepubliceerd. Hiermee is het voornemen voor het opstellen van
een milieueffectrapportage (MER), waarin de effecten voor de omgeving en het milieu
beschreven gaan worden, bekend gemaakt. Deze kennisgeving is feitelijk de start van de
formele planprocedure om de voorkeursoplossing, die naar voren gekomen is uit de verlengde
verkenning Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 daadwerkelijk uit te werken naar een
Tracébesluit in het kader van de Tracéwet. In de kennisgeving staan de aanleiding, het doel,
de te onderzoeken oplossing en de daarbij te volgen werkwijze beschreven.
In januari 2011 is gestart met het uitwerken van het Bestuurlijk Voorkeursalternatief (BVA).
Deze uitwerking betreft in de eerste plaats het opstellen van een schetsontwerp, vervolgens is
een voorlopig ontwerp opgesteld wat 28 oktober 2011 is vastgesteld in de Stuurgroep Aanpak
Ring Zuid.
Het projectbureau is vanaf eind 2011 bezig met de uitwerking van het voorlopig ontwerp
verder uit te werken naar een definitief ontwerp. Ook werkt men aan de MER, die als
onderdeel van het ontwerptracébesluit (OTB) de inspraak in zal gaan. Hierin worden de
effecten van de weg duidelijk.
Vanwege uitkomsten van verkeers- en effectberekeningen is de planning voor het OTB gaan
schuiven; voornamelijk omdat we over de uitkomsten zorgvuldig met omwonenden willen
communiceren. In de planning schuift het OTB daarom door naar begin 2013. Voor het
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tracébesluit (TB) heeft deze verschuiving vooralsnog geen effect, dat zou medio 2013 gereed
moeten zijn.
Daarnaast is het projectbureau bezig met het uitwerken van de marktbenadering, de manier
waarop de aanbesteding straks geregeld moet worden.
De GGD gaat in opdracht van de gemeente een Gezondsheids Effect Screening (GES) maken,
waarbij de effecten op de gezondheid van luchtvervuiling, geluidoverlast en externe
veiligheid in beeld worden gebracht. Dit moet gereed zijn als het OTB klaar is.

afbeelding: impressie zuidelijke ringweg

2.

Risico’s

Ten behoeve van deze risicobeheersing zijn de belangrijkste risico’s van het project in beeld
gebracht, en zijn beheersmaatregelen benoemd. Deze risico’s verschuiven gedurende het
proces en worden dan ook continue geactualiseerd. De belangrijkste risico’s van de
planstudiefase zijn hieronder benoemd:
Spanning tussen de wensen van de regionale partners in de stuurgroep en de taakstellende
kaders van het Bevoegd Gezag (ministerie van I&M)
Het Rijk is het bevoegde gezag. Besluiten in het kader van de Tracéwetprocedure dienen door
het Bevoegd Gezag te worden genomen. De stuurgroep kan dus geen finale besluiten nemen.

•

• (Financieel) gat tussen ambitie en taakstellend budget
Het BVA vertegenwoordigt een overeengekomen ambitieniveau. Ramingen geven aan dat het
beschikbare budget voor deze ambitie niet voldoende is. In de bestuursovereenkomst is
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vastgelegd hoe de ambitie en het beschikbare budget in overeenstemming kunnen worden
gebracht. Dit betreft achtereenvolgens optimalisatie, fasering, scopewijzigingen en/of
additionele, regionale middelen. Alvorens de planuitwerking te starten is het van belang te
weten of middels optimalisaties het BVA binnen het beschikbare budget kan worden
gebracht. Dit blijkt, met behoud van het ambitieniveau mogelijk.
• Vertraging door beroepsprocedures
Bezwaar- en beroepsprocedures kunnen vertraging veroorzaken door de tijd die de Raad van
State kan nemen om een uitspraak te doen (maximaal 6 maanden). Vervolgens is er ook een
mogelijkheid dat de Raad van State negatief oordeelt.
• Beïnvloeding door belangengroeperingen
Belangengroepen kunnen zich onvoldoende gehoord voelen en versterken hun geluid via
politiek en/of media. Hierdoor kan één of meerdere van de samenwerkende overheden deze
wensen (mogelijk afwijkend van de scope) inbrengen in het project.

3.

Financiën

Voor de zuidelijke ringweg is een budget beschikbaar van € 624 miljoen euro (€ 424 mln.
RSP gelden, € 200 mln. MIRT gelden). De samenwerkende partijen betalen de kosten van
inzet van mensen en middelen ten behoeve van de planfase en realisatie uit dit bovenstaande
budget. Voor de kosten van de voorbereiding van het in 2009 gepresenteerde BVA voor de
Zuidelijke Ringweg Groningen heeft u op 17 december 2008 (€ 400.000) en 25 november
2009 (€ 500.000) kredieten beschikbaar gesteld, totaal € 900.000. Dit betreft zowel de kosten
voor de projectorganisatie als ook interne uren en kosten. Bij deze laatste gaat dan om het
beoordelen van de producten van de projectorganisatie, ambtelijke en bestuurlijke advisering,
strategische adviezen en proceskosten. Voor de voorbereiding tot en met eind 2010 heeft u op
20 oktober 2010 een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld, waarmee het totaal aan
voorbereidingskosten op € 1,4 miljoen euro komt. Het benodigde aantal uren voor
beoordeling en advisering bleek in 2010 echter lager dan geprognosticeerd, waardoor er
voldoende krediet resteerde voor beoordeling en advisering voor het grootste gedeelte van
2011.
Nu het Plan van Aanpak door het Rijk is vastgesteld, en er duidelijkheid over de
projectorganisatie is, zijn er financiële afspraken met het Rijk gemaakt, en heeft een
verrekening plaatsgevonden. Daarnaast zijn op basis van het vastgestelde Plan van Aanpak en
de projectorganisatie, de intern benodigde uren en kosten voor het beoordelen van de
producten van de projectorganisatie en de ambtelijke en bestuurlijke advisering, voor de
gehele planstudiefase in beeld gebracht. Voor deze kosten heeft uw raad in januari 2012 een
krediet van €250.000 beschikbaar gesteld.
Stand van de kredieten (gemeentelijke plankosten)
Besluit 17-12-2008
Besluit 25-11-2009
Besluit 20-10-2010, nr. 6g
Besluit 25-01-2012
Besluit 20-06-2012, nr. 7b
Totale toegestane kosten

400.000
500.000
500.000
250.000
375.000
2.025.000

Stand van de uitgaven
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Totaal verantwoord t/m 31 augustus 2012

1.731.086
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Uitvoeringsplan Sontwegtrace
Concept raadsbesluit

De raad besluit:
I.
in te stemmen met het definitieve ontwerp voor de Sontbrug en met het bijbehorende
definitieve ontwerp voor het Sontwegtrace en St. Petersburgwegtrace;
II. voor het gehele ontwerp de kosten vast te leggen op € 65 miljoen;
III. de kosten te dekken uit:
* bijdrage Meerstad (in 2016/2017):
€ 30,0 miljoen
* bijdrage RSP-overig:
€ 18,0 miljoen
* bijdrage FES:
€ 12,0 miljoen
* bijdrage structureel extra beleid - risicobuffer 2014:
€ 5,0 miljoen
Totaal
€ 65,0 miljoen
IV. voor het project Sontwegtrace voor de jaren 2012 en 2013 een aanvullend uitvoeringskrediet
van € 63,0 miljoen beschikbaar te stellen. Het beschikbaar gesteide krediet komt daarmee uit
op € 65,0 miljoen;
V. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijiagen 3 en 4 bij dit raadsvoorstel
overeenkomstig artikel 25, lid 3 Gemeentewet;
VI. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.
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Kader

In april 2011 heefit uw raad besloten het Sontwegtrace verder uit te werken. Op basis van de nu
voorliggende uitwerking vragen wij uw raad te besluiten het Sontwegtrace te realiseren.
Publiekssamenvatting

Er komt een brug over het Winschoterdiep naar Meerstad: de Sontbrug. Deze nieuwe brug krijgt een
doorvaarthoogte van 3,80 meter en een doorvaartbreedte van 18 meter. Tevens wordt het profiel van
het verbindende Sontweg en St. Petersburgweg opnieuw geprofileerd.
Inleiding

5-' ' i ' ^ -

legenda: rood = Sontwegtrace
Wij hebben u in april 2011 toegezegd te komen met een definitief ontwerp voor het Sontwegtrace
met bijbehorend kostenoverzicht en dekkingsvoorstel. Hieronder vallen ook de kunstwerken, de
openbare ruimte en toeleidende infrastructuur.
Een terugblik.
Op 25 januari 2006 heeft uw raad de Visie Eemskanaalzone en de ontwikkelstrategie vastgesteld.
Het doel van deze visie is kaderstellend en randvoorwaardenscheppend waarbinnen ontwikkelingen
mogelijk worden voor zowel de korte, de middellange en de lange termijn. Tevens zijn bij de visie
de uitgangspunten voor de ontwikkeling (ontwikkeling strategic), de integrale gebiedsontwikkeling
Eemskanaalzone en de begroting vastgesteld als kader. Een van de onderdelen van de ontwikkeling
van de Eemskanaalzone is de aanleg van het Sontwegtrace.
In 2008 is gestart met de planvoorbereiding voor het Sontwegtrace. Hieraan ligt ten grondslag het
raadsbesluit "Versnelde voorbereiding voorlopig ontwerp Sontbrug en herprofilering
Driebondsweg" van december 2007. Na enkele jaren vroegen de uitgangspunten van 2007 om
herorientatie. U bent hierover eind maart 2010 geinformeerd. Voor alle duidelijkheid volgt
hieronder een korte samenvatting van deze wijzigingen.
April 2011 heeft uw raad besloten de ontwerpuitgangspunten vast te stellen en opdracht gegeven een
definitief ontwerp te maken inclusief kostemaming.
Beoogd resultaat

Het verkeerskundigwegprofiel.
Op de Sontweg zullen vijf rij stroken ontstaan: twee busstroken, twee autorijstroken en een
linksafstrook/middenberm. Voor de kruising Sontweg/Berlagebrug wordt voorgesteld twee
compacte, met verkeerslichten geregelde, kruispunten aan te leggen. Op de brug zelf is voor het
autoverkeer een rij strook per richting, een busstrook "stad-in" en een eenzijdig fietspad aan de
noordzijde van de brug. Ditzelfde principe geldt voor de voetganger. De Sint Petersburgweg wordt
verbreed naar 2 autorij stroken, een busstrook "stad-uit" en een middenberm/linksafstrook.
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De Driebondsweg blijft fietspad. In bijlage 1 vindt u een verdere uitwerking van het ontwerp.
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De brug.
De positie van de brug - De ligging van brug en trace is met name bij de landtong van Jongeneel
zorgvuldig afgewogen. Een ruimtelijk trace zonder teveel belemmeringen voor eventuele
toekomstige ontwikkelingen op de zuidelijke landtong, en anderzijds ook geoptimaliseerd voor het
scheepvaartverkeer, voor de bruikbaarheid van de Deense haven en de kosten.

(positie brug)
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De brughoogte - In april 2011 heeft uw raad al besloten dat een doorvaarthoogte van 3,80 m
voldoende is. Deze keuze is vooral ingegeven door het comfort en de doorstroming voor fiets- en
busverkeer versus het aantal benodigde brugopeningen voor de beroepsvaart. Gezien de geringe
meerwaarde van een brug met een hogere doorvaarthoogte en de daarbij behorende hogere
bouwkosten is destijds besloten tot het uitwerken van een multimodale verbinding met gescheiden
infrastructuur voor fiets, auto en bus (i.p.v. een apart tramtrace) inclusief een nieuwe brug van 3,80
meter hoog en 18 meter doorvaartbreedte.
Zorgvuldige inpassing - De Sontbrug krijgt zijn eigen vormgeving, liggend tussen de 2 kruispunten
in de Bomholmstraat en de St. Petersburgweg. Een bescheiden, maar zorgvuldige vormgeving is
ruimtelijk gezien voldoende; icoonvorming wordt niet nagestreefd, ruimtelijke precisie is
belangrijker. In lijn hiermee is een lage brug ontworpen die een maximaal verbindende functie kan
vervullen. In bijlage 2 vind u een verdere uitwerking van de ontwerpen en impressie beelden.
Materialisering en duurzaamheid - In het kader van de ambities van Groningen Energieneutraal
2035 worden ook in dit project maatregelen getroffen om de COi-uitstoot te beperken. De
constructie en materialisering zijn erop gericht om energiegebruik zowel tijdens de bouw als in de
gebruiksfase te reduceren. De constructie met twee brugklappen vergt minder contragewicht en
minder bedieningsenergie. De openbare veriichting wordt geoptimaliseerd en de wegdekken worden
in lichte en lichtreflecterende materialen uitgevoerd. Door de constructie van dichte brugdelen kan
op innovatieve wijze de bestaande zwakke bodem als fundering worden gebruikt. Overal worden
materialen en technieken toegepast die weinig onderhoud vereisen.
Geluidschermen - Op basis van de Wet geluidhinder is het niet noodzakelijk geluidschermen toe te
passen. Toch is de constructie zo gemaakt dat in de toekomst betrekkelijk eenvoudig
geluidschermen geplaatst kunnen worden als dat nodig zou zijn.
Omgevingsaspecten

Archeologie.
Het plangebied wordt doorsneden door een brede zone met een hoge archeologische verwachting. In
deze zone kunnen zich in de ondergrond namelijk de oude oeverwallen van de Hunze bevinden, die
in het verleden aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. Er zijn twee mogelijke vindplaatsen
aangetoond in het archeologisch vooronderzoek dat reeds uitgevoerd is. Er zullen proefsleuven
worden gegraven om de precieze waarde van de vindplaatsen te bepalen, en aan de hand hiervan zal
mogelijk nader onderzoek (door middel van een opgraving) volgen.
Beheerparagraaf.
Het Sontwegtrace behoort tot de hoofdstructuur van de gemeente Groningen en zal op het
BORG-niveau "hoog" onderhouden gaan worden. De beheer- en onderhoudskosten van de Sontbrug
met bijbehorende voorzieningen worden gedekt via de methodiek van areaaluitbreiding.
De aanpassingen aan de toeleidende infrastructuur vanaf de Europaweg en Oostelijke Ringweg
leiden tot een toename van het areaal verharding ten opzichte van gras en heesterbeplanting.
De aanpassingen zullen uitgevoerd worden met duurzame en onderhoudsarme materialen.
Groen.
De bomen langs de Sontweg en de Driebondsweg/St. Petersburgweg zijn onderdeel van de
bomenhoofdstructuur. Uit de inventarisatie van het groen blijkt dat in het plangebied geen
monumentale bomen aanwezig zijn. Wel staan er aan de noordzijde van de Sontweg enkele
potentieel monumentale bomen. De ambitie is deze gefragmenteerde bomemij op termijn te
vervangen door een dubbele bomemij van de eerste grootte. Aan de zuidzijde van de Sontweg staat
ter hoogte van Ikea een enkele bomemij. Deze bomen kurmen worden verplant en onderdeel worden
van de nieuw aan te leggen dubbele bomemij langs het aan te leggen vrij liggend fietspad.
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De groenstructuur van de kruising Sontweg/Bomholmstraat en de aansluiting naar de Sontbrug zal
sterk verbeteren in combinatie met de verkeerskundige verbetering. Hiervoor zullen enkele minder
waardevolle bomen moeten wijken. Ten oosten van de te realiseren Sontbrug zullen voor de
aansluiting op de Sint Petersburgweg heesterbegroeiing en enkele bomen moeten worden gekapt.
Het te verwijderen groen bevindt zich tussen de brug en de aansluiting op de St. Petersburgweg.
De voor de aansluiting te verwijderen populieren aan de zuidoostzijde van de Driebondsweg hebben
een respectabele leeftijd en zijn mede daarom onvoldoende vitaal voor een monumentale status.

De landzijde van de Woonschepenhaven krijgt meer beplanting. In de groenstrook langs de haven
zal de overbodige bebouvsdng/verharding worden opgeruimd. De huidige bomen worden
gehandhaafd en aangevuld met nieuwe bomen en struiken.
De huidige watergang wordt verbreed met flauw talud (aansluitend op het karakter van de
paddenpoel) en er zal een kruidermiengsel worden aangebracht. Door de flauwe taluds ontstaat
er een natuurlijker oevervegetatie, hetgeen ten goede komt aan de ecologie en het ruimtelijk beeld
van het gebied.
De ambitie bestaat om in het groenontwerp de twee rij en grote bomenrij langs de Driebondsweg/
St. Petersburgweg bijna geheel te behouden en te versterken. Het karakter van het "laantje met
populieren" langs het fietspad van de oude Driebondsweg wordt gehandhaafd. Het beeld wordt
aangevuld en bestendigd met nieuwe populieren. De kruidenberm tussen het fietspad en de rij weg
verfraait het beeld van het gebied.
De te kappen bomen zullen minimaal 1:1 worden gecompenseerd door de ruime herplant van bomen
langs de Sontweg. De bomenhoofdstructuur langs de Sontweg zal worden versterkt. Langs de
Driebondsweg/St. Petersburgweg zal deze worden behouden en deels versterkt zoals is vastgesteld
in de groenstructuurvisie "Groene Pepers". U ontvangt hiervoor binnenkort een Boom Effect
Analyse (BEA) inclusief kapvergurming aanvraag.
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Nautische veiligheid.
In onze opdracht heeft Marin's Nautisch Centrum MSCN onderzoek gedaan naar de nautische
veiligheid van de doorvaart van de Sontbrug. Verwezen wordt naar het rapport "Simulatie onderzoek
Sontbrug", Marin, d.d. 7 September 2011, m. 25427-1-MSCN-rev. 1. Al eerder, in 2005, zijn door
middel van fast-time simulaties de nautische consequenties van de ligging en gewenste dimensies
van de brug en tevens de locatie van het beweegbare brugdeel onderzocht. In het nieuwe onderzoek
is met behulp van real-time simulaties op een brugsimulator beoordeeld of het ontwerp nautisch
gezien voldoet voor de maatgevende schepen:
een klasse Va-containerschip (maximale afmetingen 110,50 x 11,50 x 1,40 m.);
een geladen klasse Va-vrachtschip (maximale afmetingen 110,50 x 11,50 x 2,80 m.);
een gesleept nieuwbouwschip (144 x 15,90 x 3,50 m).
Hierbij is de definitieve ontwerpbreedte getoetst en is aandacht besteed aan de doorvaarsnelheden
om de openingstijden van de brug te bepalen.
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek:
het brugontwerp is met een doorvaartwijdte van 18 meter op de geteste locatie nautisch
voldoende veilig voor een klasse Va-schip;
ook het speciale transport (een gesleept nieuwbouwschip) kan de brug veilig passeren;
aanbevolen wordt een fuikvormig remmings- en geleidewerk van voldoende lengte te
construeren. Aan noordoostzijde is een grotere lengte van het geleidewerk gewenst;
de klap van de brug moet voldoende uit de zijde staan - of bijvoorbeeld helemaal verticaal
staan in geopende toestand - zodat uitgesloten is dat hoge schepen de klap kunnen raken.
Wij hebben bovenstaande aanbevelingen 1 op 1 overgenomen in het DO.
Maatscliappelijk draagvlak/participatie

De realisatie van het Sontwegtrace wijkt deels af van geldende bestemmingsplarmen. In het
bestemmingsplan Openbaar Vaarwater is weliswaar al rekening gehouden met de bouw van een
brug over het Winschoterdiep, maar de oprit naar de brug vanaf de Bomholmstraat en het vaste
brugdeel in de Deense haven zijn planologisch nog niet geregeld. Ook de reconstructie van de
Sontweg is niet volledig in overeenstemming met de huidige bestemmingsplaimen.
Om de strijdigheid met de planologische regelingen op te heffen is een nieuw bestemmingsplan
gemaakt, het bestemmingsplan Sontwegtrace. Dit bestemmingsplan bestemt het nieuwe wegtrace,
inclusief de verbinding over het water, en wijzigt ook een een aantal aangrenzende bestemmingen
die in verband met het Sontwegtrace moeten worden aangepast. In onze briefvan 22 maart 2012,
nununer RO 12.2971525, hebben wij u over de inhoud van het bestemmingsplan al uitgebreid
geTnformeerd.
Over het voorontwerp-bestemmingsplan heeft inmiddels inspraak en overleg plaatsgevonden. In het
kader van de inspraakprocedure zijn reacties ontvangen van de Vereniging Woonschepenhaven
Groningen en een bewoner van de woonschepenhaven. De reacties hebben betrekking op de
gevolgen voor het woon- en leefklimaat voor de woonschepenhaven (geluidhinder, luchtkwaliteit,
verkeersintensiteit en -veiligheid, groen en cultuurhistorie). Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de beantwoording van de inspraak- en overlegreacties en aanpassing van het
voorontwerp. Wij verwachten het ontwerp-bestemmingsplan na afloop van de komende
schoolvakantie ter inzage te kunnen leggen. Gedurende de inzagetermijn van 6 weken bestaat dan
voor een ieder de mogelijkheid naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen bij u naar voren te
brengen. Daama zullen wij u het bestemmingsplan ter vaststelling voorleggen.
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Participatie - Sinds 2008 zijn er al verschillende gesprekken geweest met betrokkenen in dit gebied.
Zo is er vooroverleg geweest met de provincie en de belangenvereniging beroepsvaart
"Schuttevaer", twee belangrijke gesprekspartners in dit proces. De Schuttevaer heeft per brief, van
16 September 2010, aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de aanleg van deze brug. Ook de
provincie heeft aangegeven akkoord te kunnen gaan als vaarwegbeheerder van dit kanaalvak.
Daamaast is er overleg geweest met de brandweer, Ikea en enkele andere bedrijven in de
invloedssfeer van dit project. Verder is er overleg geweest met de Vereniging Woonschepenhaven
Groningen. Ook is er tijdens de inspraakperiode een inloopmarkt georganiseerd. De opkomst was
hoog. Een en ander heeft, zoals hiervoren aangegeven, geleid tot twee inspraakreacties.
Financiele consequenties

Op basis van het definitieve ontwerp komen de investeringen in het plangebied uit op € 65,0
miljoen. Tegenover deze investeringen staat de volgende dekking:
Dekking van de € 65 miljoen investeringen op basis van het definitieve ontwerp Sontwegtrace:
* bijdrage Meerstad (in 2016/2017):
€ 30,0 miljoen
* bijdrage RSP-overig:
€ 18,0 miljoen
* bijdrage FES:
€12,0 miljoen
* bijdrage structureel nieuw beleid-risicobuffer 2014:
€ 5,0 miljoen
Totaal
€ 65,0 miljoen
Het verwachte eindresultaat is daarmee een financieel sluitend plan.
De totale kosten bestaan uit de noodzakelijke verwervingskosten, uitvoeringskosten, de plankosten,
rentelasten e.d.
In de exploitatieopzet van het Sontwegtrace zijn enkele belangrijke soorten risico's te onderkennen.
Dit zijn risico's die samenhangen met de grondverwerving, de civieltechnische werken en de
financiering van de brug (bijdrage Meerstad en RSP-subsidie). Inmiddels zijn voor het Sontwegtrace
de verwerving nagenoeg gereed. Het college heeft op 25 September besloten om de Arriva-locatie
aan te kopen voor € 4,2 miljoen. Binnen de exploitatieopzet van de Berlagetrace is kredietruimte
(€1,1 miljoen) om een deel van de aankoop te kunnen financieren. In de vastgestelde exploitatieopzet Berlagetrace is een post van 1,1 miljoen euro opgenomen voor verwerving. In de voorliggende
exploitatieopzet Sontwegtrace is ook een bedrag opgenomen van € 1,1 miljoen voor de aankoop.
Het overige deel, € 2 miljoen, zal in eerste instantie betaald worden vanuit de Grondbank.
De bijdrage past binnen de budgettaire kaders die gesteld zijn door uw raad. In de Grondbank 1 is
voldoende ruimte om de aankoop te kunnen financieren. Momenteel wordt gekeken ofde mogelijkheid bestaat om de gronden die wij niet nodig hebben over te dragen aan een ander. De insteek is
dus verkoop aan potentiele gegadigden. Echter wanneer niet op een redelijke termijn de gronden
verkocht kunnen worden zal doorbelasting vanuit de Grondbank 1 plaatsvinden naar de omliggende
grexen.
Ook is het definitieve ontwerp en de besteksbegroting gereed. Het programma en de kosten zijn
bekend. Dit betekent dat de onzekerheden met betrekking het project hiermee aanzienlijk zijn
verkleind. Niettemin zullen door diverse oorzaken bij de uitvoering afwijkingen ontstaan. Binnen de
begroting is in box II een post Onvoorzien aangehouden van circa 10% waarmee eventuele
afwijkingen ten opzichte van de calculatie en tegenvallers kunnen worden opgevangen. Daarnaast
wordt er een weerstandsvermogen opgenomen van € 3.125.600,--. Om birmen de huidige
exploitatie-opzet het benodigde weerstandsvermogen te dekken is het huidige Programma van Eisen
verder versoberd. We benadrukken dat hiermee het oorspronkelijke Programma van Eisen wordt
aangepast door een aantal eisen voor de aanbesteding te wijzigen in wensen.
Wij stellen voor het begrote bedrag voor duurzaamheidsaspecten te verlagen van 5% van de totale
bouwsom naar 2,5% (effect € 980.000,--). Tevens leggen wij u de keus voor om de ecologie-
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ambities (€ 350.000,-) en het toepassen van kunstuitingen (€ 190.000,—) te formuleren als wens.
Met deze aanpassing van de ambities is de exploitatie-opzet sluitend.
Mocht blijken dat tijdens de beginfase van dit project (waaronder de aanbesteding) zich materiele
voordelen voordoen, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog de bovengenoemde wensen te
realiseren. Wij zullen u dit dan tijdig voorleggen.
De opbrengsten bestaan uit een bijdrage Meerstad, RSP, FES subsidie en Nieuw beleid risicobuffer
2014. De RSP en FES-subsidie zijn inmiddels beschikt. De bijdrage Meerstad is begroot als
ontvangst in 2016 (€ 15 miljoen) en 2017 (€ 15 miljoen). De mogelijkheden tot uitbetaling van de
bijdrage Meerstad zijn onzeker en onder meer afhankelijk van de gerealiseerde woningverkoop in
Meerstad. Niet uitgesloten is dat de betalingsmogelijkheden minder zullen zijn dan wel dat de
bijdrage vertraagd. In de exploitatie en risicobepaling is hier geen rekening mee gehouden.
Vooralsnog wordt het betalingsrisico Meerstad voorzien binnen de grondexploitatie van Meerstad.
De exploitatiebegroting en de inhoudelijke toelichting hierop zijn als bijiagen toegevoegd bij dit
raadsvoorstel. Dit geldt ook voor de risico inventarisatie. Omdat openbaarmaking van de
exploitatiebegroting schade kan toebrengen aan de economische en financiele belangen van de
gemeente Groningen, wordt deze exploitatiebegroting u conform artikel 25, lid 2 Gemeentewet
onder opiegging van de geheimhoudingsplicht overgelegd. Wij stellen u voor om gelet op artikel 25,
lid 3 Gemeentewet de door ons voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht te bekrachtigen.
Second opinion.
Het voorgelegde definitieve ontwerp (DO) van het gehele Sontwegtrace, inclusief Sontbrug, is
volledig doorgerekend en de uitkomsten hiervan zijn via een exteme second opinion getoetst.
De uitvoerende partij van deze second opinion kwalificeert de raming van de gemeente Groningen
als voldoende: "Door de gemeente Groningen is aan IGWR (Gemeente Rotterdam) verzocht om de
D.O.-raming van het project " Eemskanaalzon / Sontbrug" te toetsen. De voorliggende D.O.-raming
is van opzet conform de SSK-systematiek. De deterministische SSK-raming wordt door IGWR als
voldoende gekwalificeerd. De ramingsmethodiek wordt veelal correct toegepast, alle voorkomende
kostencategorieen worden correct ingevuld. De ramingsuitkomst geeft, naar mening van IGWR,
binnen te accepteren grenzen voldoende zekerheid over de totale projectkosten ". ""^Geadviseerd
wordt om de celopmaak van de deelramingen uniform te maken. Gedoeld wordt op aantal decimalen
voor hoeveelheden en prijzen, scheidingspunten duizendtallen, lettergrootte en het consequent
toepassen van het valutateken. E.e.a zal de leesbaarheid vergroten. Tevens wordt geadviseerd ten
behoeve van volledigheid op alle onderliggende ramingsdocumenten (o.a. hoeveelheidsbepalingen)
datum, projectfase en status aan te geven ".
Bij sommige posten wordt aangeven dat IGWR onvoldoende inzicht heeft om te kunnen bepalen of
de raming correct is uitgevoerd. Dit gaat in alle gevallen om kleine posten die op het totaal bedrag
weinig invloed hebben.
In bijlage 4 vindt u de integrale second opinion. Omdat ook hier geldt dat openbaarmaking van de
deze second opinion schade kan toebrengen aan de economische en financiele belangen van de
gemeente Groningen, wordt deze second opinion u conform artikel 25, lid 2 Gemeentewet onder
opiegging van de geheimhoudingsplicht overgelegd.
Aanbestedingsvorm.
Oranjewoud heeft een advies gemaakt ten aanzien van de meest wenselijk aanbestedingsvorm voor
dit project. Het project Sontbrug, bestaande uit de onderdelen Sontweg, Sontbrug en
St. Petersburgweg, is in een vergevorderd ontwerpstadium, niveau definitef ontwerp (D0+).
Voor de brug zal een andere aanbestedingsvorm worden gekozen dan voor de onderdelen Sontweg
en St. Petersburgweg. Dit heeft te maken met risico beheersing.
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Sontbrug.
Juist bij de brug is het noodzakelijk een marktpartij te vinden die de ontwerprisico's, met name op
constructief gebied, wil ovememen. We willen de ontwerpverantwoordelijkheden overdragen met
als doel het vergroten van de fmanciele veiligheid en vergroten van de betrouwbaarheid van het
projectresultaat. Dit kan in dit stadium (D0+) goed aan de huidige markt worden overgelaten.
Daarvoor is het UAV-gc contractkader het meest geschikt.
Sontweg en St.Petersburgweg.
Gezien het beperkte risico wat we als gemeente lopen bij de herimichting van de Sontweg en
St.Petersburgweg willen we hier in het aanbestedingstraject vooral financieel voordeel halen.
Daarom zal voor deze 2 onderdelen worden aanbesteed op de economisch meest voordelige
inschrijving (EMVI-aanbesteding) inclusief een plafondbudget. Ook Rijkswaterstaat werkt veelal op
deze wijze bij de aanleg van infrastructuur.
Afweging.
Met vorenstaande geintegreerde contractvormen zijn landelijk goede ervaringen opgedaan ten
opzichte van de traditionele manier van aanbesteding. Bij traditioneel aanbesteden worden
tegenslagen veelal vertaald in meerwerkkosten met als gevolg financiele onzekerheid.
Het beheren van deze risicopot gebeurt dus in het uitvoeringsproces, in plaats van de voorbereiding.
De moeilijkheid is om de grootte van de risico's voor aanbesteding goed in beeld te krijgen.
Juist met de voorgestelde geintegreerde contracten zullen de marktpartijen de risico's inschatten in
het aanbestedingsproces en zitten dus in de aanbiedingen van de markt verwerkt. Dit vraagt een
gedegen voorbereiding van de gemeente die alle informatie beschikbaar moet stellen voor de markt,
zodat zij de risico's goed kunnen calculeren. Zijn ze goed te calculeren, dan zijn ze ook goed te
dragen en draagt dat bij aan een stabiele aanneemsom.
Begrotingswijziging.
De eerder verstrekte € 2,0 miljoen voor planvoorbereiding zijn in deze begroting verdisconteerd. Via
dit raadsvoorstel vragen wij u het huidige krediet van € 2,0 miljoen (plankosten) aan te vullen met €
63,0 miljoen (uitvoeringskrediet) tot een totaalkrediet van € 65,0 miljoen en deze beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van dit ontwerp. Er wordt nu het gehele krediet aangevraagd in verband
met het aanbesteden in 2013 en de verplichting die daarmee dan wordt aangegaan.
Begrotingswijziging voor investeringskrediet 2012
PitvoeringsplanaSaateStracS-.f .*»-s..i:.*,a. r .J -m *. ^ « * «•
Betrokken dienst(en)
RO/EZ
Soort wijziging
Investering
Incidenteel / structureel
Incidenteel
Tijdsplanning krediet
2012-2015
fmanciele begrotingswijziging
7.3 Auto
Totalen begrotingswijziging
(bedragen in euro en keer 1000)

Ultigaven

BT-«-,-,«

63.000

InKomsfen
63.000

63.000

63.000
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Realisering en evaluatie

Vanuit verschillende invalshoeken is het van belang dat het Sontwegtrace op korte termijn wordt
gerealiseerd. De belangrijkste redenen zijn is de aanpak van de Zuidelijke Ringweg en de subsidiedeadlines.
De aanpak Zuidelijke Ringweg is hierin cruciaal. De nieuwe Sontwegverbinding vormt dan immers
een belangrijke altematieve route voor de bereikbaarheid van de stad als de zuidelijke ringweg
wordt verbouwd. Daamaast heeft de RSP subsidie als voorwaarde gesteld dat de uitvoering van het
project uiterlijk gestart moet zijn voor januari 2014. In het algemeen geldt ook dat de aanleg van de
Sontbrug een motor is voor de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in het gebied Eemskanaal.
Dit alles maakt het wenselijk het Sontwegtrace uiterlijk eind 2015 gereed te hebben.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
^•'"
"'"'6:
.
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de secretaris,
drs. M.A^Mamten) Ruys
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51
IBIJLAGEI 1
Bijlage 1. Verkeersontwerp
Huidige situatie
In de huidige situatie is de Sontweg een weg met twee rijstroken met aan weerszijden fietsstroken en
een voetpad. Het profiel is circa 9 meter breed. Aan het begin heeft de Sontweg een breder profiel (24
tot 32 meter) met een aantal voorsorteerstroken en aan weerszijden een vrij liggend fietspad. Ook bij de
afslag naar de Eltjo Ruggeweg (Berlagebmg) verbreedt het profiel zich.
De Bomholmstraat heeft een vergelijkbare profielbreedte. Aan de westzijde ligt een vrijliggend
fietspad, van het autoverkeer gescheiden door een brede groenstrook. Dit fietspad begint al aan het
eind van de Sontweg (na de afslag Eltjo Ruggeweg).
Ook de Sint Petersburgweg is een tweestrooksweg met aan de zuidzijde een voetpad. Het profiel is
hier ca. 10 meter breed.
De Driebondsweg is een weg met een smal profiel (circa 4,5 tot 5 meter) begeleid door een dubbele
bomenrij. Even voorbij de Woonschepenhaven is de weg afgesloten voor autoverkeer en wordt de
Driebondsweg voortgezet als fietspad.
Nieuwe situatie
In het verkeerskundig ontwerp is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Visie Eemskanaalzone.
Ten opzichte van de visie zijn wel een aantal uitgangspunten veranderd. De voomaamste wijziging is
dat een tramverbinding met Meerstad heeft plaatsgemaakt voor een busverbinding. Dit heeft gevolgen
gehad voor (de indeling van) het profiel en de keuze voor een bmg in plaats van twee. Verder is de
bestaande situatie vooral bepalend geweest voor het ontwerp; waar mogelijk is rekening gehouden met
de aanwezige bebouwing.
Voor de Sontweg zal het profiel er als volgt uit gaan zien. Er komen vijf rijstroken: twee busstroken
(stad-in/stad-uit), twee autorijstroken en een linksafstrook. Daar waar mogelijk wordt op de plaats van
de linksafstrook een groene middenberm aangelegd. De busstroken liggen aan weerszijden van de
autorijstroken. Omdat de bebouwing aan het Sontplein wat verder naar voren staat, begint de
busstrook stad-uit pas voorbij deze bebouwing.
De hoofdrijbaan wordt geflankeerd door twee groene bermen met bomen. Daarachter liggen een
fietspad en een trottoir.
De aansluitingen Sontweg-Eltjo Ruggeweg en Bomholmstraat-Sontbmg worden uitgevoerd als twee
compacte, met verkeerslichten geregelde kruispunten.
Om de Bomholmstraat met de bmg te verbinden wordt een weg aangelegd vanaf de bestaande oever
aan de zuidzijde van de Deense haven. Deze ligt deels op een grondlichaam en deels op pijlers. Voor
de aanleg van het grondlichaam zal een strook water worden gedempt. De weg ligt enigszins verhoogd
ten opzichte van de kade. Waar het grondlichaam overgaat naar het vaste bmgdeel stijgt de weg iets
om aan te sluiten op het beweegbare deel van de bmg.
Er zal een busstrook stad-in worden gerealiseerd. Aan de noordzijde van de bmg komt een
tweerichtingsfietspad. Hiervoor is gekozen om een logische aansluiting te krijgen op de
fietsvoorzieningen langs de toeleidende wegen (die aan dezelfde zijde zijn gelegen) en om het aantal
oversteken zoveel mogelijk te beperken. Ditzelfde principe geldt voor de voetganger.
De Sontbmg is voor fiets en bus onderdeel van de hoofdstmctuur. Voor het autoverkeer ligt dat iets
anders. Doorstroming van het autoverkeer op de Sontbmg is belangrijk, maar de route moet geen
verkeer aantrekken dat op de ringweg thuishoort. Daarom wordt volstaan met eenrijstrook per richting
voor het autoverkeer. Wel zorgen voorsorteervakken op de kruispunten voor een hogere capaciteit en
daarmee voor de benodigde doorstroming.
Aan de overzijde van het Winschoterdiep wordt de Sontbmg op de Sint Petersburgweg aangesloten
door een nieuwe weg tussen het bestaande bedrijventerrein en de Woonschepenhaven. Hierdoor
verdwijnt de bestaande aansluiting van de Euvelgunnerweg op de Sint Petersburgweg/Driebondsweg.
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Voor de Sint Petersburgweg wordt in de Visie Eemskanaalzone uitgegaan van een breed profiel. Dit
profiel was voor een groot deel bepaald door een brede middenberm met mimte voor de tram. Nu
hiervan is afgezien wordt zoveel mogelijk gebmik gemaakt van de bestaande infrastmctuur. De Sint
Petersburgweg wordt verbreed naar twee autorijstroken, een busstrook stad-uit en een
middenberm/linksafstrook. De Driebondsweg wordt fietspad. Deze functie heeft de weg ook nu al.
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Bijlage 2. Bmgontwerp
Het ontwerp bestaat uit 3 onderdelen:
• een gedeelte dat visueel als bmg herkenbaar is (inclusief beweegbaar deel),
• aansluiting aan de oevers van de Deense haven aan de westzijde
• aansluiting aan het landschap van de Hunzezone aan de oostzijde
De bmg heeft de vorm van een lange boog, een doorlopende lijn die als het ware zweeft boven het
water en omliggende landschap. Dit horizontale, slanke en dynamische element wordt op spanning
gehouden door betonnen 'starters' aan weerszijden van de overgang. De vormgeving van alle
onderdelen: pijlers, leuningen, landhoofden versterkt de dynamische lijn van de bmg. Om de impact
op de omgeving te beperken en het uitzicht van toekomstige woningen niet belemmeren is een open
brug met slanke pijlers ontworpen. De 'klap' bestaat uit 2 delen, waarmee het gewicht van de
beweegbare bmg is verdeeld. De ballastkisten zijn hierdoor kleiner en komen ook bij openstaande
brug niet in het water, dat bespaart een grote waterdichte kelder. De autoroute op de bmg ligt niet
loodrecht t.o.v. de vaarroute (as van het kanaal). De wens het beweegbaar gedeelte van de bmg zo kort
mogelijk te houden heeft geresulteerd in een bijzondere trapezoi'dale vorm van de beweegbare
bmgdekken. Deze vorm in combinatie met de verdraairichting zorgt voor een verrassend mimtelijk
effect. Alle functionele delen en details van de brug zijn in de vormgeving zoveel mogelijk
geintegreerd. Schuine randen van de pijlers en het randprofiel benadmkken de dynamiek van de
overgang en maken de bmg visueel slanker. De leuningen op de bmg zijn geintegreerd met vangrails.
In de randen en leuningen zijn voorzieningen getroffen om indien nodig in de toekomst
geluidsschermen te bevestigen. Alle inrichtingselementen, zoals slagboomkasten, lichtmasten en
staanders van de leuningen gebruiken dezelfde vormentaal met dynamische lijnen en schuine vlakken.
De aansluiting aan de westzijde tussen de bmg en het kmispunt Bomholmstraat ligt vrij laag boven het
water en het omliggende terrein. Dit deel van de haven wordt gedempt en de weg wordt vast aan de
landtong van Jongeneel gelegd. Op verzoek van het waterschap worden de leuningen langs het laagste
deel van het trace dicht uitgevoerd en als waterkerende damwanden gebmikt. Kleur en uitstraling van
de damwanden passen bij het industriele karakter van de Scandinavische havens.
Aan de oostzijde, in het verlengde van de St. Petersburgweg, gaat het bmgprofiel over in een weg op
een groen talud met een vrijliggend fietspad.
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Sontbrug impressie - vanuit de lucht, westzijde
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Sontbrug impressie - vanuit de lucht, containerterminal
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Sontbrug impressie - vanuit de lucht, brug open 2
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Sontbrug impressie - vanuit de lucht
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Sontbrug impressie - vanuit de lucht, brug open 1
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Sontbrug Impressie - vanaf de kop contalnertenminal
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Sontbrug impressie - vanaf de Bomholmstraat
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Sontbrug impressie - vanaf het water, gesloten
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Sontbrug impressie - vanaf het water, open
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Sontbrug impressie - wegindeling
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Sontbrug impressie - brug open
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Sontbrug impressie - brug gesloten
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Ingekomen stukken - Fietsersbond - bemensing ﬁetsenstallingen

Postbus 1061, 9701BB

Aan de leden van de gemeenteraad van Groningen
betreft: bezuiniging op bemensing fietsenstallingen

Groningen, 12 september 2012
Dames en heren,
Vóór de zomervakantie heeft het College u een brief gestuurd over de maatregelen om het
Parkeerbedrijf weer financieel gezond te maken. Goed voor het parkeerbedrijf. Maar niet
goed voor het fietsklimaat in Groningen!
Toen ik na mijn zomervakantie op het station van Groningen uitstapte, realiseerde ik me
weer eens hoe fijn het is dat er bij het station zo’n goede bemensing van de openbare
fietsenstalling is. Dit is toch eigenlijk wel HET “fiets-visitekaartje” van de stad. Wat geeft
het een vertrouwd gevoel dat er altijd mensen aanwezig zijn die de boel hier in de gaten
houden, die zorgen dat de huisregels worden nageleefd, dat er geen chaos van
scheefgeparkeerde fietsen ontstaat, dat je je er op alle momenten veilig voelt. Ja, die
mensen zorgen eigenlijk voor een soort veilig huiskamergevoel. Een warm welkom dus. En
dat is niet alleen voor de reiziger die per fiets naar huis of bestemming gaat, maar ook
voor de niet-fietsende reiziger, die nu niet hoeft te struikelen over slordig geparkeerde
fietsen.
Maar juist nu dit alles zo goed loopt, dreigt dat weer te verdwijnen. En niet alleen een
verschraling van de bemensing bij het station, ook in de andere openbare stallingen in de
stad. Het goede gevoel bij de fietsenstallingen zal er niet meer zijn.
De Fietsersbond Afdeling Groningen vindt deze bezuinigingen op fietsvoorzieningen een
onzalige maatregel. Bezuinigingen bij het parkeerbedrijf: begrijpelijk. Maar mag dat dan
misschien door te bezuinigen op voorzieningen voor de auto?
En daarnaast: is het wel een echte bezuiniging als hierdoor mensen die niet zo stevig in de
arbeidsmarkt staan, hun werk gaan verliezen? Dat is ook niet erg sociaal.
Groningen Groen en Sociaal?
Dames en heren raadsleden, wij verzoeken u om deze maatregel te herroepen, en de
opdracht die u ooit aan het college hebt gegeven om op deze manier te bezuinigen,
ongedaan te maken; agendeert u het alstublieft op uw eerstvolgende vergadering!
Wij hopen wederom op wijze besluiten.

Met vriendelijke groet,
Namens de Fietsersbond,

Anneloes Groenewolt
voorzitter Afdeling Groningen
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Bespreekpunten Stadspartij bij “Bezuinigingen bemensing
fietsenstallingen”
Zijn de fietsenstallingen ook bij mindere bemanning even publieksvriendelijk en veilig?
Zijn er geen afspraken met de Raad geschonden? Beloofd was dat de fietsenkelder
onder het Hoofdstation steeds bemand zou zijn.
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nte
Bestuursdienst

VjrorHngen

Afdeling Beleid & Programmering
Steller Jaap Valkema
Onderwerp Aanvullende maatregelen fietsparkeren.

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 8111
Datum

"• 5 J U L 2012

Bijlage(n) Uwbriefvan -

Onskenmerk R O 12.3164049
Uwkenmerk -

Geachte heer, mevrouw,
In 'Parkeren met Perspectief is een pakket maatregelen geformuleerd voor het financieel
gezond maken van het Parkeerbedrijf Bij de uitwerking hiervan is gebleken dat de
maatregelen ten aanzien van fietsparkeren niet tot de gewenste besparingen leiden. Dit
wordt veroorzaakt door een per 1 januari 2012 bij uitvoerend orgaan Werkpro
doorgevoerde tariefstijging. Om de besparingsdoelstelling alsnog te halen is de
onderstaande set maatregelen uitgewerkt, die vanaf 1 augustus 2012 wordt ingevoerd.
Het toezicht op het Stadbalkon wordt in de toekomst voortgezet zonder voormannen en
voor de biimenstadsstallingen wordt ingezet op een combinatie van cameratoezicht en
bewaking. Dit betekent concreet dat de binnenstadsstallingen overdag onbemensd zijn,
maar dat tijdens de avond- en nachtelijke uren toezichthouders aanwezig zijn. Gedurende
de tijd dat er geen toezichthouder aanwezig is, is naast het cameratoezicht contact
mogelijk met de meldkamer via een intercom. Ook voor de in december te openen
fietsenstalling station Europapark zetten wij in op een combinatie van cameratoezicht en
bemensing. Cameratoezicht wordt daamaast ingevoerd in de stallingen Kardinge en
Haddingestraat, hetgeen een plus is ten opzichte van 'Parkeren met Perspectief. De
fietsenstalling Paddepoel gaat in beheer terug naar de w e van het winkelcentmm.
Naast de bovenstaande wijzigingen wordt een besparing bereikt door de spitsrekken in de
toekomst op maandagochtend te verwijderen (is nu zondagochtend) en deze alleen te
plaatsen gedurende de drukkere 'fietsmaanden' (maart - oktober). Afsluitend kan nog
worden gemeld dat de openingstijden van het AFAC Fietsservicecentrum Groningen
worden aangepast naar de situatie van twee jaar geleden, namelijk van 16.00 tot 19.00 uur
(huidig van 10.30-19.00 uur). Hiermee kan het serviceniveau worden gehandhaafd, bij
een lagere personele bezetting.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de secretaris,
drs. M,A»4M^3rten) Ruys

jemeester,
k (Peter) Rehwinkel

fY^>^
SE.4.C
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Lijst ingekomen stukken
Raadscommissie Beheer en Verkeer 21 november 2012

COLLEGEBRIEVEN (te vinden in het Raads Informatie Systeem)
Nr.

Datum

Onderwerp

Advies

1.

2 okt. 2012

v.k.a.

2.
3.

4 okt 2012
11 okt 2012

Uitnodiging deelname Actie Echte Held kiest
Statiegeld bij 4Mijl van Groningen
Evaluatie proef kleine bootjes
Ontwerp-bestemmingsplan Oostelijke Ringweg,
Groningerweg

4.
5.

11 okt. 2012
11 okt. 2012

6.

17 okt. 2012

7.

18 okt. 2012

v.k.a.
Reeds
gepasseerd
Reeds
gepasseerd
v.k.a.

8.
9.

18 okt. 2012
18 okt. 2012

Evaluatie regensensor Oosterbrug
Voortgang moties en toezeggingen begroting
2013
Voornemen tot besluit stopzetten lopende
aanbesteding RegioTram
Uitvoeringsplan opheffen autoparkeerplaatsen
ten behoeve van fietsklemmen
Voortgang uitvoeringsprogramma energie
Voortgangsrapportage 2012-II

10.
11.

19 okt. 2012
19 okt. 2012

12.

23 okt. 2012

LTA, stand van zaken moties en toezeggingen
7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 20112014
Besluitvorming aanbesteding RegioTram

13.
14.

1 nov. 2012
8 nov. 2012

Sleutelprojectenrapportage mei-aug. 2012
Ter informatie: Terugblik kermis Damsterplein

OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN (in visiekast)
z.o.z.
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v.k.a.
v.k.a.

v.k.a.
Reeds
gepasseerd
Op agenda
Op agenda
Reeds
gepasseerd
Op agenda
v.k.a.

Opmerking

Bestemmingsplannen in
principe via
R&W (bijlagen
in visiekast
R&W)
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OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN (in visiekast)
Nr. Datum
1.
28 sep 2012
2.

3 okt 2012

3.

10 okt 2012

4.

8 okt 2012

5.
6.

12 okt 2012
17 okt 2012

7.

18 okt. 2012

8.

23 okt 2012

9.

24 okt 2012

10.

25 okt 2012

11.

26 okt 2012

12.
13.

31 okt 2012
6 nov 2012

14.

8 nov. 2012

Afzender en onderwerp
Stuurgroep Regio Groningen-Assen inz.
Regiotram
Regio Groningen-Assen inz. Regionale
voedselstrategie RGA, 3 brochures

Advies
v.k.a.

Opmerking

Betrekken
bij
Voedselvisie
op agenda

Brief +
brochures zijn
onder
raadsleden
verspreid

Platform Stoker & Brander inz. Voorstel
algeheel parkeerverbod en lucratief parkeren op
P4 achter de Euroborg
Belangenvereniging M.E.E.R – dorpen inz. 30
km inrichting Engelberg / Middelbert
Burger inz. RegioTram
GCC en MKB Nederland Noord inz.
vaststelling bestemmingsplan ‘Regiotram –
tracédelen I en II’
Burger inz. parkeermogelijkheid bewoners
Stoker/Brander en situatie Europapark
EVS EcoVrede inz. Criteria voor succesvolle
stadslandbouw
OV-Consumentenplatform inz. Aandacht voor
bereikbaarheid van Groningen
Afschrift brief burger aan PS Groningen inz
bereikbaarheid Groningen-Assen en Nrd
Nederland
CVvE Winkelcentrum Paddepoel Groningen
inz. Regiotram
Provincie Groningen inz. RegioTram
Afschrift brief burger aan B&W inz
problematiek rond de Aanpak Ringweg Zuid
Brief burger inz. Leren van Maastricht

v.k.a.
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v.k.a.
v.k.a.
v.k.a.

v.k.a.
v.k.a.
v.k.a.
v.k.a.

v.k.a.
v.k.a.
v.k.a.
v.k.a.
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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER
Datum:
Plaats:
Tijd:

10 oktober 2012
Oude raadzaal
16.30 - 18.35 uur

Aanwezig: dhr. J.P.A. van Rooij (voorzitter), mw. E. van Lente (PvdA), dhr. J. Spakman (PvdA),
dhr. J. Evenhuis (VVD), mw. S.A. Koebrugge (VVD, vanaf 16.55 uur), dhr. K.S.N. van der Veen
(GroenLinks), dhr. M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), dhr. J.P. Dijk (SP), dhr. B. Benjamins (D66),
dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), dhr. G.J.D. Offerman (Stadspartij), mw. I.M. Jongman-Mollema
(ChristenUnie), dhr. J.B. Houwing (Student & Stad), dhr. G.J. Kelder (PvdD)
De wethouders: mw. J.A. Visscher, mw. C.T. Dekker
Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier)
Afwezig m.k.: dhr. A. de Rooij (PvdA), dhr. W. Moes (PvdA), dhr. J.H. Luhoff (D66), dhr. E. Eikenaar
(SP), dhr. J. Seton (CDA), mw. C.E.J. Copini- van der Meulen (D66)
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland)
Insprekers:
Mw. Geeraerts bij agendapunt A4; Mw. Timmermans bij agendapunt A4 en mw. Groenewolt bij
agendapunt B3.

A1. Opening en mededelingen
De voorzitter
Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Rondgelegd: LTA-brief van wethouder Dekker, wordt betrokken bij A.3. Verder is rondgelegd
de uitnodiging voor een klimaatsymposium in Groningen. Onduidelijk is of dit op 1 of op
8 november 2012 plaatsvindt.
Extra vergadering commissie B&V: dinsdag 20 november 2012 om 20.00 uur.
Aan het eind van de vergadering een presentatie van de maquette van de nieuwe Sontbrug.
Wethouder Visscher:
Stuurt volgende week een LTA-brief met de laatste stand van zaken.
Attero: op 1 november 2012 besluit de aandeelhouderscommissie of een ander
samenwerkingsmodel onderzocht gaat worden. De commissie wordt geïnformeerd en zo nodig
vindt een discussie plaats.
Van 24 tot 28 oktober 2012 is circus Belly Wien in de stad; er komt een extra controle in
verband met de wilde dieren. De raad ontvangt hierover een rapportage. De gemeente gaat
door met het zoeken naar een circus zonder wilde dieren. Op een vraag van dhr. Prummel
(Stadspartij): circussen met wilde dieren kan op grond van dierenwelzijn de toegang tot de
stad niet worden ontzegd.
De gemeentelijke website is aangepast voor het onderdeel ‘vissen’.
Overleg over verpakkingen: er komt nieuw landelijk overleg, de stad zal de nodige inbreng
leveren.
Wethouder Dekker:
De bezuinigingsmaatregel om tijdens de winter geen spitsrekken te plaatsen, is teruggedraaid.
Omdat ook andere bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen in verband met het parkeerbedrijf is
nog onduidelijk of een extra maatregel nodig is.
A2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
A3. Langetermijnagenda en lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties
De voorzitter:
Stelt vast dat de commissie instemt met de in de brief van wethouder Dekker voorgestelde
aanpassingen.
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Mw. Van Lente (PvdA):
Adviseert het college de brieven over de Zuidelijke Ringweg zoals vermeld onder de
ingekomen stukken, mee te nemen bij de behandeling van het punt aansluiting Zuidelijke
Ringweg op het binnenstedelijk netwerk. Behandeling staat gepland voor november 2012.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
Eemsgolaan: tijdens de laatste raad is een motie aangenomen.
Dhr. Spakman (PvdA):
Toezegging nr. 9, nuttige toepassing huishoudelijk afval: graag meer uitleg over de monitor.
Wethouder Visscher:
Zegt toe de opmerking van dhr. Spakman in de LTA-brief van volgende week op te nemen.
Wethouder Dekker:
Eemsgolaan: aan de toezegging om aanvullende informatie te sturen, is voldaan.
A4. Conformstukken
Er zijn geen conformstukken.
A5. Rondvraag
Inspreker mw. Geeraerts spreekt in namens het OV-consumentenplatform Groningen. Het platform
is voor het doorgaan van de RegioTram. Er is een relatie met de regiovisie, het stationsgebied en de
Zuidelijke Ringweg. Het gaat niet goed als een van die dingen niet doorgaat. Er zijn goede
voorbeelden van compacte steden met railvervoer.
Inspreker mw. Timmermans woont aan de Verzetstrijderslaan en verzoekt de gemeente om de
geluidsoverlast bij muziekevenementen te verminderen.
Dhr. Kelder (PvdD):
Euroborg: klopt het dat taxi’s een boete krijgen als zij omhoog rijden? Dit in verband met
gehandicaptenvervoer.
Klopt het dat gemeentelijke parkeergarages vaak leegstaan? Zo ja, wat gaat de wethouder
eraan doen?
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
Verzoekt de wethouder te reageren op de inbreng van mw. Timmermans.
Dhr. Prummel (Stadspartij):
Sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Gijsbertsen. De fractie heeft al vragen gesteld.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
Is benieuwd naar de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Stadspartij.
Inspreker mw. Geeraerts kan zich beter tot ‘andere partijen’ richten.
Wethouder Dekker:
Euroborg: de wethouder zegt toe erop terug te komen.
Bezettingsgraad parkeergarages: dit komt terug bij agendapunt B2.
Wethouder Visscher:
Muziek in Stadspark: alle activiteiten voldoen aan de spelregels van het evenementenbeleid.
Over de drafbaan ontvangt de commissie binnen enkele maanden nadere informatie. Het
college reageert nog schriftelijk op de vragen van de Stadspartij. Nu al kan worden gezegd dat
de geluidsgrenzen niet zijn overschreden.
Inhoudelijk deel
B1. Stand van zaken RSP
(collegebrief 21 september 2012)
Dhr. Prummel (Stadspartij):
De prioriteiten moeten in overleg met de raad beter worden gesteld. Bij het stationsgebied is
een andere prioriteit nodig.
Bij het REP moeten Grote Markt en Forum worden losgekoppeld.
REP: kan de resterende 31,7 miljoen euro worden geïnvesteerd in stations? Het is nl.
voorwaardenscheppend voor mobiliteit en andere doelen zoals studentenhuisvesting.
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Mw. Van Lente (PvdA):
Wil graag op de hoogte worden gehouden over de uitvoeringsfase van de projecten.
Een nieuwe opgave voor raad en college is overleg te hebben met de partners in de regio over
het actualiseren van de projecten en het ontwikkelen van nieuwe.
Viersporig Europapark: de voorbereiding wordt genoemd maar niet de uitvoering. Hoort dit
erbij of moet aparte financiering worden gezocht?
Dhr. Houwing (Student en Stad):
De uitvoering van de REP-projecten versterkt de economische positie, complimenten
daarvoor.
Hoe gaat het verder met projecten die afhankelijk zijn van de uitvoering van de tram?
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
Is het eens met de opmerking dat het aan de nieuwe coalitie is hier verder mee om te gaan; er
zijn een aantal knelpunten. De fractie heeft de grootste zorg over het openbaar vervoer.
Daarnaast bestaat zorg over het integrale karakter van het pakket.
Dhr. Benjamins (D66):
Zegt dat het RSP van nut is voor zowel de regio als voor de stad.
De opdracht is een breed gedragen agenda bereikbaarheid voor het noorden van het land op te
stellen.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
Vindt het gewenst zo spoedig mogelijk een ‘turboteam bereikbaarheid’ in te stellen. Het geld
moet wel worden vastgehouden.
Dhr. Evenhuis (VVD):
Vindt het een goed stuk. Enkele projecten gaan niet door, er moeten snel nieuwe projecten
komen.
Vraagt aandacht voor het flankerend beleid bij de Zuidelijke Ringweg, er zijn veel klachten.
Het gaat om geld voor de stad en de regio. Spreker hoopt dat de stad er goed uitkomt.
Dhr. Dijk (SP):
Sluit zich aan bij de opmerkingen van dhr. Benjamins.
Dhr. Kelder (PvdD):
Sluit zich aan bij de opmerkingen van dhr. Gijsbertsen en vraagt aandacht voor de
bereikbaarheid van de stad vanuit Heerenveen en andere provinciesteden.
Wethouder Dekker:
De bespreking van het stuk staat sinds twee weken in een ander daglicht. Het pakket was
integraal. Het nieuwe college en de raad moeten een nieuwe opzet maken. De wethouder wijst
op de toename van de aantallen reizigers naar de stad vanaf 2016 en 2017.
Het stationsgebied: het is aan het nieuwe college wat daar gaat gebeuren.
Groningen-Leeuwarden: vorige week is in de stuurgroep afgesproken door te gaan. De
ondertunneling, de HOV-as en Groningen-Leeuwarden komen in één project. Dit komt begin
2013 in de raad.
Viersporigheid bij Esperanto: het is voorbereid; de uitvoering is onderdeel van hoe met het
stationsgebied wordt omgegaan.
REP-middelen: de 31 miljoen euro is bedoeld voor kennis en economie en niet voor
infrastructuur.
B2. Meerjarenprognose Parkeerbedrijf 2012
(collegebrief 27 september 2012)
De voorzitter:
Zegt dat het dossier is benoemd voor de strategische agenda. Voor een aantal delen van de
bijlagen is geheimhouding opgelegd.
Dhr. Prummel (Stadspartij):
Vindt de situatie bij bepaalde parkeergarages zorgelijk. Zonder tariefverlaging zal de
bezettingsgraad niet stijgen. Is het voor de stad mogelijk tarieven te verlagen?
Als de parkeergarage onder het Forum goed gaat lopen, zal dit ten koste gaan van andere
parkeergarages.
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Dhr. Houwing (Student en Stad):
Wat is de invloed van de stijging van de btw-tarieven op de meerjarenprognose?
In de second opinion van Rebel wordt een conservatievere afschrijvingsmethodiek
voorgesteld. Wat vindt het college?
Het voornemen bestaat het benodigde weerstandvermogen eventueel tijdelijk te dekken uit de
voorziening voor de bezettingsrisico’s van de garage onder het Forum. Graag toelichting
waarom dit tijdelijk gebeurt. De fractie vindt dit ongewenst omdat één bron voor meerdere
risico’s wordt ingezet. Wat vindt de wethouder?
Dhr. Benjamins (D66):
Vindt de meerjarenprognose opmerkelijk en verwijst naar de opmerking van dhr. Houwing.
D66 is tevreden met de opmerking van het college de adviezen van Ernst&Young en de
Rebelgroup te zullen meenemen.
Eens met de vraag over de btw-verhoging.
Tariefstelling: een betere balans tussen de tarieven voor straatparkeren en buurtstallingen kan
tot een deel van de oplossing leiden. Is hier naar gekeken? De fractie is ervoor te bekijken of
buurtstallingen goedkoper kunnen worden.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
Vindt de tarieven voor bijvoorbeeld de Boterdiepgarage wel hoog. Kan hiernaar worden
gekeken? De aanstaande verhoging van de tarieven in januari 2013 is niet gewenst.
Afhankelijk van de prijselasticiteit kan een lichte daling worden overwogen. Een opvallende
actie in december is een andere mogelijkheid.
In samenwerking met de sociale dienst moeten meer stadswachten worden aangesteld. Meer
controle bij het straatparkeren leidt tot verlaging van de tekorten.
De effecten van de doelgroepengarage: graag nadere uitleg; de tekst is onduidelijk.
Dhr. Dijk (SP):
Is benieuwd naar de effecten van een tariefverlaging en eveneens naar het effect van het
doorberekenen van de btw-verhoging. Dit zou moeten worden onderzocht.
Relatie P+R en bezettingsgraad parkeergarages: hoe verandert deze relatie door tarieven te
verhogen of te verlagen?
Sluit zich aan bij de vraag van dhr. Houwing over het weerstandsvermogen en is benieuwd
wat het raadsvoorstel zal zeggen. Wat indien zich risico’s voordoen bij het parkeren bij het
Forum?
Mw. Koebrugge (VVD):
Wat is het effect van de uitwerking van het pluspakket op de meerjarenprognose?
De fractie constateert dat er risico’s zijn en dat onderhoudskosten kunnen stijgen.
Er zijn onvoldoende plekken voor het straatparkeren. Hoe kan het dat het college zegt dat er
een overschot is? Graag uitleg waarom de omzet bij het straatparkeren achterblijft bij de
prognose.
De Boterdiepgarage is opgenomen in de exploitatie van CiBoGa. Daarmee wordt het probleem
verplaatst en stijgen de huizenprijzen.
Zijn de mogelijkheden voor realtime-parkeren bekeken?
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
Heeft al eerder gezegd het een probleemdossier te vinden.
De rente en de bezettingsgraad hebben grote invloed op het financiële resultaat van het
parkeerbedrijf. De vraag is of P+R en tarieven een net zo grote invloed hebben.
Het probleem is dat verliesgevende parkeergarages consequenties kunnen hebben voor de
fietsvoorzieningen. Dat zou een slechte zaak zijn. Het probleem moet echter wel worden
opgelost.
De fractie is niet blij met het voortzetten van de concernbijdrage.
Eens met de vraag van mw. Jongman over doelgroepparkeren.
Waarom zijn nog geen afspraken gemaakt met het OV-bureau over afdrachten aan de
gemeente? Is dit nog wel een reële inschatting?
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Dhr. Spakman (PvdA):
Eens met de opmerking van dhr. Dijk over de relatie met P+R en met de opmerking van
mw. Koebrugge over risico’s.
Parkeerkosten zijn slechts een gering deel van de totale autokosten die een particulier maakt.
De collegebrief bevat soms moeilijke teksten; wat moet de commissie er precies mee?
Groot zorgpunt is dat de onzekerheden aanzienlijk zijn. De robuustheid van de doorrekening is
gering en spreker twijfelt aan de waarde van de gekozen variabelen. Er mag daarom worden
getwijfeld aan de berekende uitkomst, die net positief uitvalt.
Kan nog wel worden uitgegaan van de bijdrage van het OV-bureau?
Waarom voert het college de motie over het verkleinen van het tariefsverschil niet uit? Spreker
ziet graag initiatieven om ook voor de buurt meer met een parkeergarage te doen.
De oplossing moet komen uit het verhogen van de bezettingsgraad en wel op een commerciële
manier. Verschuivingen binnen de begroting zijn niet goed.
Kan iets worden gezegd over het plan dat door bureau Sellsius is opgesteld?
Dhr. Kelder (PvdD):
Heeft de stad te veel haar best gedaan om autoluw te worden? Het gevolg lijkt dat de
parkeergarages onderbezet zijn. Wat vindt het college?
Het is goed om experimenten te starten bij de Boterdiepgarage, er is vanuit de buurt behoefte
aan parkeergelegenheid.
Eens met de opmerking van dhr. Dijk over P+R en met de opmerking van mw. Koebrugge
over realtime-parkeren.
Wethouder Dekker:
Geeft uitleg over de situatie bij het parkeerbedrijf, vijf jaar geleden en nu. In 2007 is besloten
opbrengsten van het parkeerbedrijf te gebruiken voor het realiseren van fietsvoorzieningen.
Sinds de recessie is de verdiencapaciteit van de parkeergarages flink afgenomen. Zo is het
programma bij de Boterdiepgarage niet uitgevoerd. De recessie is er de oorzaak van dat
prognoses niet uitkomen en dat de bezettingsgraad is gedaald.
In 2010 is gestopt met het beleid om ruimtelijke ontwikkelingen mede te financieren vanuit
het parkeerbedrijf. Zo is de bezetting bij de Damsterdiepgarage en de Euroborggarage te laag
omdat er geen programma aan is gekoppeld.
Het college heeft de opzet bij de parkeergarage onder het Forum veranderd.
De prijselasticiteit van de tarieven is erg laag. De tarieven van de gemeentelijke
parkeergarages zijn lager dan die van de commerciële. Het ligt daarom niet voor de hand te
gaan experimenteren met de tarieven.
Een bezetting van 100% is onmogelijk, dit kan alleen tijdens de piekuren.
De wethouder begrijpt de zorgen; het college doet daarom niet al te optimistische
voorspellingen. In 2013 is er een positief resultaat dat hoger zou zijn geweest als de
concernbijdrage niet naar de reserve voor het Forum was gegaan.
Sommige aanbevelingen bij de gevoeligheidsanalyse zijn overgenomen. Volgend jaar wordt
bekeken hoe met de afschrijvingsmethodiek wordt omgegaan; bij de herijking van de cijfers
worden de visie van Rebel en van de accountant meegenomen.
Vanaf 2019 blijft de concernbijdrage in het parkeerbedrijf. In december 2012 ontvangt de raad
nadere informatie over de opbouw van het weerstandsvermogen en de relatie met de reserve
Forum.
Vanwege administratieve redenen wordt de btw-verhoging pas op 1 januari 2013 doorgevoerd.
Acties hebben nauwelijks iets opgeleverd.
De formatie toezichthouders is thans op niveau.
Het OV-bureau: omdat de raad geen middelen voor de RegioTram beschikbaar wil stellen, zal
een alternatief moeten worden gezocht.
Het pluspakket: het college komt er nader op terug, het onderdeel Wet Mulder is al uitgevoerd.
Het plan Sellsius wordt in november 2012 samen met de uitwerking van de motie Parkeren in
balans in de commissie besproken.
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B3. Bezuiniging op bemensing fietsenstallingen
(brief Fietsersbond 12 september 2012)
Inspreker mw. Groenewolt (Fietsersbond) vindt het niet goed om te bezuinigen op
fietsvoorzieningen terwijl dat alles goed functioneert. Het is niet sociaal en niet gastvrij voor de
bezoekers. Verder tast het de emancipatie aan en is het economisch niet slim. Het alternatief, het
werken met camera’s, voldoet niet. Een veiligheidsgevoel ontstaat als er mensen zijn. Bij het opstellen
van een nieuwe begroting kan de bezuiniging worden heroverwogen.
Dhr. Prummel (Stadspartij):
Aan de raad is toegezegd de fietsenstalling onder het stadsbalkon permanent te bewaken.
Zijn die fietsenstallingen met minder bemensing nog even publieksvriendelijk en even veilig?
Worden er geen afspraken met de raad geschonden? De voormalige medewerkers hebben geen
uitzicht op een andere baan; dat is erg onrustbarend.
Spreker verzoekt de wethouder de vragen van de Stadspartij te beantwoorden en in te gaan op
de inbreng van de inspreker.
Dhr. Dijk (SP):
Heeft bij navraag geconstateerd dat de bemensing bij de fietsenstalling onder het stadsbalkon
blijft. Er is dus geen probleem.
Mw. Koebrugge (VVD):
Zegt dat het anders ligt als klopt wat dhr. Dijk zegt.
Als moet worden bezuinigd, heeft bemensing van de fietsenstalling stadsbalkon voor de fractie
geen hoge prioriteit. Als bemensing blijft gehandhaafd, moet worden betaald voor het stallen
van de fiets.
De stad moet keuzes maken. Een mogelijk alternatief is camerabewaking, de veiligheid zal er
niet door verminderen.
Dhr. Benjamins (D66):
Maakt zich zorgen over de veiligheid. Eens met dhr. Dijk; er is eigenlijk geen probleem.
Er wordt geen afspraak met de raad geschonden, omdat de raad later besloot te bezuinigen op
de fietsenstalling.
Dhr. Houwing (Student en Stad):
Is verbaasd over de opmerkingen van dhr. Dijk en dhr. Benjamins en verzoekt de wethouder
duidelijkheid te verschaffen.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
Zegt dat er inderdaad geen probleem is als klopt wat dhr. Dijk zegt.
Het stadsbalkon is het visitekaartje van de stad en bemensing van de fietsenstalling is
belangrijk. De fractie is voor handhaving daarvan.
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
Noemt dit een voorbeeld van de bij het vorige agendapunt genoemde bezuiniging op
fietsvoorzieningen.
Het is belangrijk de bemensing bij de fietsenstalling stadsbalkon te handhaven.
Cameratoezicht is geen goed alternatief; de sociale veiligheid vermindert.
Dhr. Kelder (PvdD):
Bemensing van de fietsenstalling stadsbalkon is belangrijk; misschien kan dit tussen 2 en 5 uur
’s nachts wel verdwijnen. De echte bewaakte fietsenstalling bevindt zich ernaast.
Vraag aan de wethouder: heeft dhr. Dijk gelijk?
Dhr. Spakman (PvdA):
Is eveneens benieuwd of dhr. Dijk gelijk heeft.
Eens met mw. Jongman; de fietsenstalling stadsbalkon is het visitekaartje van de stad. Een
belangrijk neveneffect is het laten opdoen van werkervaring. De fractie ziet geen reden een
beleidswijziging door te voeren; de inspreker heeft het gelijk aan haar zijde.
Wethouder Dekker:
Zegt dat dhr. Dijk gelijk heeft.
In de binnenstad komen bewakingscamera’s bij de fietsenstallingen. De fietsenstalling
stadsbalkon blijft 24 uur per dag bewaakt: er zijn twee toezichthouders, de voorman verdwijnt.
In overleg met WerkPro is vastgesteld dat het handhaven van de twee toezichthouders
voldoende is voor een goede bemensing.
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De camera’s hebben een preventieve werking; het is een effectieve en efficiënte manier van
toezicht houden. Het college vindt het een redelijk bezuinigingsvoorstel.
Het weer instellen van de bemensing bij de fietsenstallingen in de binnenstad kost tussen de
150.000 en 200.000 euro. Hiervoor moet een alternatieve bezuiniging in de plaats komen.
De voorzitter:
Besluit na enige discussie de mening van de fracties te peilen: zijn zij voor of tegen het geheel
of gedeeltelijk terugdraaien van de bezuiniging op de bemensing van fietsenstallingen?
Dhr. Spakman (PvdA):
Vindt dat de bemensing bij de fietsenstalling stadsbalkon op drie personen moet worden
gehandhaafd en niet naar twee moet worden teruggebracht. Hij kan zich vinden in het plaatsen
van camera’s bij de fietsenstallingen in de binnenstad.
Mw. Koebrugge (VVD):
Vraagt zich af of dit rondje mening peilen wel de juiste procedure is. De collegebrief van 5 juli
2012 met de bezuinigingsmaatregelen is niet geagendeerd.
Dhr. Prummel (Stadspartij):
Merkt op dat de brief van de Fietsersbond een reactie is op de collegebrief van 5 juli 2012.
Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
Sluit zich aan bij de fracties die tegen deze bezuinigingsmaatregel zijn.
Dhr. Dijk (SP):
Sluit zich aan bij de woorden van dhr. Gijsbertsen.
Dhr. Kelder (PvdD):
Kan zich vinden in de maatregel om bij het stadsbalkon van drie naar twee mensen terug te
gaan. De discussie moet zich tot het stadsbalkon beperken.
Dhr. Houwing (Student en Stad):
Kan zich vinden in de maatregelen zoals opgenomen in de brief van 5 juli 2012.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
Sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Gijsbertsen. Het visitekaartje stadsbalkon moet
overeind blijven.
Dhr. Benjamins (D66):
Vindt het vreemd dat de collegebrief van 5 juli 2012 nu bespreekpunt wordt. Deze brief had
dan aan de agenda toegevoegd moeten worden.
Dhr. Prummel (Stadspartij):
Is het eens met dhr. Spakman; het gaat nu alleen om het stadsbalkon.
Mw. Koebrugge (VVD):
Is het eens met dhr. Benjamins; de collegebrief van 5 juli 2012 staat niet op de agenda. De
fractie doet hier geen uitspraak over.
Wethouder Dekker:
Zegt dat de brief van de Fietsersbond ingaat op de collegebrief van 5 juli 2012. De wethouder
somt de maatregelen uit de collegebrief op. Het weer op het oude niveau van drie personen
brengen van de bemensing van de fietsenstalling stadsbalkon kost geld en zal door een
alternatieve bezuiniging moeten worden gecompenseerd.
De brief van de Fietsersbond van 12 september 2012 wordt geagendeerd voor de raad van 31 oktober
2012.
C1. Ingekomen stukken
Geen opmerkingen.
C2. Vaststelling verslagen 4 en 19 september 2012
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.35 uur.
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