Voorlopige agenda van de
commissie Beheer en Verkeer van 14 december 2016
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Beheer
en Verkeer
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Voorzitter:
Griﬃer:

woensdag 14 december 2016
16:30 uur
Oude raadzaal
D.J. van der Meide
W.T. Meijer, 050 367 7726, wolbert.meijer@groningen.nl

Opening
Bijlage - Uitnodigingsbrief met toelichting op de agenda (pdf)

A Algemeen deel
A1. Opening en mededelingen
A.2. Vaststelling agenda
A.3. Vaststelling verslag 23 november 2016
Bijlage - Verslag Beheer en Verkeer 23 november (pdf)
A4. Afspraken en planning
A4a. Besluitenlijst 23 november 2016
Bijlage - B&V-besluitenlijst 23 november (pdf)
A4b. Lange termijn agenda
Bijlage - LTA B&V december 2016 (pdf)
A4c. Lijst initiatiefvoorstellen en moties
Bijlage - IM-lijst B&V december 2016 (pdf)
A5. Conformstukken
a.

Verordening tot wijziging Graafverordening en Telecommunicatieverordening
(raadsvoorstel 10 november 2016)
Raadsvoorstel - Verordening tot wijziging Graafverordening en Telecommunicatieverordening (pdf)

b.

Nacalculatie herhuisvesting Stadsbeheer
(raadsvoorstel 17 november 2016)
Raadsvoorstel - Nacalculatie herhuisvesting Stadsbeheer (pdf)
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c.

Wijziging Marktverordening Groningen 2010
(raadsvoorstel 21 november 2016)
Raadsvoorstel - Wijziging Marktverordening Groningen 2010 (pdf)

d.

Kredietaanvraag plankosten externe projecten
(raadsvoorstel 25 november 2016)
Raadsvoorstel - Kredietaanvraag plankosten externe projecten (pdf)

e.

Nacalculaties 2016
(raadsvoorstel 25 november 2016)
Raadsvoorstel - Nacalculaties 2016 (pdf)

A6. Ingekomen stukken
Bijlage - Lijst ingekomen collegebrieven B&V december 2016 (pdf)
A7. Rondvraag

B Inhoudelijk deel
B1. Uitwerking voedselvisie
(collegebrief 22 september 2016)
Geagendeerd op verzoek van GroenLinks
Collegebrief - Uitwerking voedselvisie (pdf)
Bijlage - Bespreekpunten Uitwerking Voedselvisie (GroenLinks) (pdf)
B2. Stand van zaken Aanpak Ring Zuid
(collegebrief 26 oktober 2016)
Collegebrief - Stand van zaken Aanpak Ring Zuid (pdf)
B3. Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2020
(raadsvoorstel 24 november 2016)
Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2020 (pdf)
Sluiting
Bij de inhoudelijke agendapunten onder A en B kunnen burgers gebruik maken van
het inspreekrecht. Men krijgt daarvoor maximaal drie minuten. De totale inspreektijd per vergadering is maximaal een kwartier. Insprekers dienen zich minimaal 24
uur voor de vergadering aan te melden bij de commissiegriﬃer. De agenda’s zijn
onder voorbehoud. De deﬁnitieve agenda’s worden in de vergadering vastgesteld.
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U kunt deze vergadering live volgen via http://groningen.raadsinformatie.nl/live
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Onderwerp Uitnodiging commissievergadering 14 december a.s.

Leden raadscommissie B&V

Telefoon (050) 367 77 26
Datum 2 dec 2016

Bijlage(n)

Ons
kenmerk

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte commissieleden,
Namens uw voorzitter, de heer Van der Meide, nodig ik u uit voor de vergadering van de
raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 14 december 2016 om 16.30 uur in de oude
Raadzaal op het Stadhuis.
Afspraken en planning
Onlangs zijn weer LTA-gesprekken gevoerd met de wethouders Van Keulen en De Rook.
De uitkomsten daarvan zijn in de LTA en IM-lijst verwerkt.
Met wethouder Gijsbertsen wordt binnenkort een gesprek gevoerd. De wijzigingen die dat
oplevert zullen nog voor de commissievergadering worden verwerkt.
Conformstukken
Graafverordening en Telecommunicatieverordening
– wijziging betreft vastlegging systematiek jaarlijkse actualisatie herstraattarieven en
actualisatie verwijzingen naar wetten en APVG.
Herhuisvesting Stadsbeheer
– uit nacalculatie blijkt dat project binnen budget is afgerond; voorgesteld wordt vrijval toe
te rekenen aan bezuinigingstaakstelling Vastgoed
Marktverordening
– wijziging heeft te maken met proces rondom Masterplan Warenmarkt; in afwachting
daarvan wordt voorgesteld vanaf nu de nieuwe marktstandplaatsen tijdelijk te
vergunnen; tevens wordt voorgesteld om de Lex Silentio Positivo niet langer hierop van
toepassing te laten zijn.
Plankosten externe projecten
– betreft plankosten voor projecten waarvan gemeente Groningen niet de trekker is (bijv.
ARZ), betreft beschikbaar stellen en/of verhogen kredieten.
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Nacalculaties
– betreft financiële afronding van een groot aantal projecten, waaronder de RegioTram,
Oostelijke Ring en HOV-as West; voor de Oostelijke Ring is aanvullend krediet nodig,
te dekken uit het positieve resultaat van de andere nacalculaties; het resterende resultaat
zou in de AER gereserveerd moeten worden voor het knelpunt kabels en leidingen ARZ.
NB voorgesteld raadsbesluit loopt door op pag.2, in totaal I t/m XIV
Ingekomen stukken
Op deze lijst dit keer een behoorlijk aantal stukken die via de LTA nadrukkelijk zijn
aangekondigd, maar waarbij wij na kennisname niet direct reden zaken tot agendering. Toch
willen wij een aantal even expliciet onder uw aandacht brengen, zodat u een evt. verzoek om
agendering kunt overwegen. Overigens is het natuurlijk altijd mogelijk om ook zonder
agendering een enkele opmerking te maken of vraag te stellen bij een ingekomen stuk.
Bestemming Binnenstad: Definitief Ontwerp Bussen over West
- Het betreft hier een uitwerking van het inrichtingsplan dat u in juni jl. hebt vastgesteld.
Een nieuwe bespreking leek ons niet nodig. Wel vestigen wij uw aandacht op het
onderzoek dat RoyalHaskoningDHV heeft verricht in opdracht van Q-park m.b.t. de
situatie rond de garage Westerhaven, en de reactie van het college daarop (waarom u in
juni nadrukkelijk hebt gevraagd). Q-park doet twee voorstellen, waarvan het college er
één niet en één wel overneemt.
Bollards in de binnenstad
- De wethouder heeft u toegezegd voor u op een rijtje te zetten waarom het college geen
heil ziet in meer ‘zakpalen’ in het kader van de regulering van de stadsdistributie. Het
blijkt te maken te hebben met enerzijds de hoge kosten en anderzijds problemen met
veiligheid.
Grootschalige windenergie
- Het gaat hier in principe om een puur informerende brief over de stand van zaken m.b.t.
het proces richting het beoogde Windplan. Interessant zijn wellicht de uitkomsten van de
enquête onder de bevolking; mogelijk zou u op basis daarvan nog dingen mee willen
geven aan het college.
OTB Extra Spoorlijn Groningen-Leeuwarden
- Dit project is voor Groningen vooral interessant in relatie tot de Paterswoldsewegtunnel.
Hierover hebt u reeds in 2014 een besluit genomen. Het OTB valt verder niet onder
verantwoordelijkheid van het college, het is een project van het rijk (gemeente zit niet in
stuurgroep); het wordt nu voor evt. zienswijzen ter inzage gelegd tot en met de
kerstvakantie.
Herijking terrasregels
- Uit de evaluatie van het terrassenbeleid is gebleken dat de huidige regels over het
algemeen goed functioneren; de eisen die aan de inrichting van de terrassen worden
gesteld worden enigszins verruimd, winterterrassen worden structureel toegestaan, en het
binnenstadsregime m.b.t. terrastijden geldt tijdens Noorderzon ook in de omliggende
buurten
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Uitwerking Voedselvisie
GroenLinks heeft in oktober verzocht om agendering van deze brief. In november hadden we
bespreking voorzien, maar gezien de volle agenda werd besloten het punt over de
jaarwisseling heen te tillen. Nu blijkt dat de agenda van december veel minder vol is dan
verwacht, hebben we i.o.m. GroenLinks besloten het punt toch weer iets naar voren te halen.
Bespreekpunten zijn aangeleverd en bijgevoegd. Het gaat om het belang van het thema
voedsel als zodanig en de rol die de gemeente hierbij zou moeten vervullen.
Stand van zaken Aanpak Ring Zuid
Ook dit punt stond (op verzoek van het presidium) vorige maand op de agenda. U bent er
toen niet aan toegekomen. Vandaar dat we het nu weer opvoeren.
Zoals u weet is met een uitspraak van de Raad van State het tracébesluit ARZ onherroepelijk
geworden. Dat betekent dat de aannemerscombinatie Herepoort nu daadwerkelijk aan de slag
kan. In voorliggende brief wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over hun aanpak en over het
vervolgtraject. Belangrijkste vraag is of en zo ja hoe er aanvullende actie nodig is uit raad bij
het betrekken van de bewoners.
Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer
Eén keer per jaar bespreekt u het totale overzicht van alle projecten op verkeers- en
vervoersgebied die de komende jaren op stapel staan. Het MJP behelst de investeringsagenda
voor de komende vier jaar. Prominent de grote infrastructurele projecten Aanpak Ring Zuid
en Groningen Spoorzone, met parallel daaraan Groningen Bereikbaar. Daarnaast ook
projecten die voortkomen uit de Fietsstrategie en Bestemming Binnenstad. Verder aandacht
voor verkeersveiligheid en parkeervisie.
Aan u de vraag of de juiste prioriteiten worden gesteld, en of er geen blinde vlekken zijn. Het
vaststellen van het meerjarenprogramma is uiteindelijk aan de raad.
Meetings over parkeren en verkeersveiligheid
Tijdens uw vorige vergadering heeft het college het voorgenomen besluit m.b.t. de
parkeerplannen Korrewegwijk, Oosterpark en De Hoogte teruggenomen en toegezegd
met een nieuw voorstel te komen, na eerst met u in informele setting van gedachten te
hebben gewisseld over de overgebleven mogelijkheden. We hebben nu een openbare
informatieve bijeenkomst gepland op 14 december a.s., ’s morgens om 10.00 uur. Het
college zal u vooraf een aantal opties voorleggen om te bespreken, en mocht u zelf nog
andere mogelijkheden zien, dan kunt u die ook vooraf aanleveren. Overwogen wordt om dan
– om z.s.m. duidelijkheid te verschaffen aan de betrokkenen – de voorstellen vervolgens
rechtstreeks in de raad van december te brengen, uiteraard afhankelijk van de uitkomsten van
de brainstorm op 14/12.
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Al eerder is met u afgesproken om in het voorjaar een expertmeeting te organiseren rond het
thema verkeersveiligheid, m.n. in relatie tot 30 km gebieden. Griffie en gemeentelijke
organisatie willen in gezamenlijkheid de voorbereiding ter hand nemen, maar zouden daarbij
graag zien dat enkele commissieleden met hen mee willen denken. Als u dat wilt, zou u zich
dan bij ondergetekende willen aanmelden? De voorzitter zal deze oproep ook nog in de
vergadering doen.
Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,

Wolbert Meijer
Raadsadviseur
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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER
Datum:
Plaats:
Tijd:

23 november 2016
Oude raadzaal
20.00-22.50 uur

Aanwezig: dhr. D.J. van der Meide (voorzitter), dhr. J.H. Luhoff (D66), dhr. T. Rustebiel (D66),
dhr. B. de Greef (SP), dhr. J.H. Koks (SP), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), dhr. D.S. Ruddijs (PvdA), mw.
P. Brouwer (GroenLinks), dhr. M. van der Glas (GroenLinks), dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), dhr.
W. Spoelstra (VVD, tot en met agendapunt B1), dhr. M.D. Blom (VVD), mw. S.A. Koebrugge (VVD,
bij agendapunt B2), dhr. H.P. Ubbens (CDA), mw. I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr.
R.J. Lammers (Student en Stad), mw. L.H. Venema (PvdD), dhr. B. Dijkhuizen (100% Groningen)
De wethouders: dhr. M.T. Gijsbertsen, dhr. J.M. van Keulen, dhr. P.S. de Rook
Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier)
Verslag: dhr. Z. Jeuring
Insprekers: mw. Popken (wijkbewoner), mw. Stroebe (Concordiabuurt, Plantsoenbuurt en
Paddepoel-Zuid), mw. Kamstra (namens bewoners Ranonkelstraat), mw. Kiki (persoonlijke titel) bij
agendapunt B1, dhr. De Vries (bewonersinitiatief parkeeroplossingen), dhr. Duisterwinkel (bewoner
Professorenbuurt), dhr. De Graaf (bewonersorganisatie Oosterpark), mw. Postma (namens bewoners
Professorenbuurt-Oost), mw. Postma (bewoner Oosterparkwijk)

A1. Opening en mededelingen
De voorzitter:
• Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Wethouder Van Keulen:
• Picknickkleedjes: het beoogde doel, het verminderen van de hoeveelheid afval, is niet bereikt,
maar de actie hielp wel het gastheerschap vorm te geven. Het krijgt een vervolg.
• Op het Martinikerkhof zijn de gaslantaarns vervangen door ledverlichting.
Wethouder Gijsbertsen:
• Geothermienetwerk: het aantal deelnemende woningen is boven de 3600 gekomen. Het
beoogde aantal van 3500 is daarmee overschreden. De wethouder stuurt binnen twee weken
een brief met informatie over het gehele project.
A2. Vaststelling agenda
Het agendapunt over de voedselvisie is doorgeschoven naar een volgende vergadering. De agenda
wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.
A3. Vaststelling verslagen 12 oktober en 2 november 2016
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
A4. Afspraken en planning
a. Besluitenlijsten 12 oktober en 2 november 2016 (+ afhandelingsbrief 9 november 2016)
b. Langetermijnagenda
c. Lijst initiatiefvoorstellen en moties
Wethouder Gijsbertsen:
• Licht toe waarom vertraging optreedt bij het onderwerp A-labeling van 24 gemeentelijke
gebouwen. De beheer- en onderzoekskosten worden ook meegenomen in de berekening. Dat
heeft geleid tot extra werk. Dit komt eerste kwartaal 2017 in de commissie, samen met
jaarkrediet Gresco.
De voorzitter:
• Besluitenlijst 12 oktober: aan de toezeggingen van wethouder Van Keulen met betrekking tot
stadsdistributie is voldaan via de brief ‘Bollards in de binnenstad’.
• Besluitenlijst 12 oktober: aan de toezegging van wethouder De Rook betreffende de rotonde
Sint Petersburgweg is voldaan via aan de raad toegestuurde afschriften van de collegebrieven
aan de bewoners.
Verslag vergadering raadscommissie Beheer en Verkeer 23 november 2016
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• Besluiten 2 november: er is een afhandelingsbrief. De rest kan op de LTA.
LTA/IM:
• Voorfinanciering zonnepanelen Rode Haan kan worden afgevoerd, omdat de gemeente niet
voorfinanciert.
• Reactie op de moties ‘vergroening van tuinen’ en ‘groene gevels’: dit komt in programma
Leefomgeving, tweede kwartaal 2017.
• Borgen duurzaamheid gemeentelijke gebouwen: het college reageert in december naar de raad.
• Actieprogramma bedrijven: dit komt in januari 2017 naar de raad.
• Update biobased economy: dit komt in januari 2017 naar de raad.
Wethouder Gijsbertsen:
• Zegt dat er veel stukken op de raad afkomen. Er zal ter voorbereiding een aparte informerende
sessie worden gehouden.
Wethouder De Rook:
• Fietspad Helperzoom: dit komt in februari 2017 in de commissie, omdat nog een vierde
variant is toegevoegd, namelijk die van de bewoners.
Wethouder Van Keulen:
• Locatieprofiel Suikerunieterrein: dit komt in het voorjaar naar de commissie.
A5. Conformstukken
a. Legeskosten ontheffing voor emissievrije auto’s
(raadsvoorstel 6 oktober 2016)
Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 30 november 2016.
b. Slot- en nacalculatie Sanering Riolering 2012
(raadsvoorstel 14 oktober 2016)
Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 30 november 2016.
c. Aanvraag uitvoeringskrediet vervanging apparatuur brugbediening op afstand
(raadsvoorstel 3 november 2016)
Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 30 november 2016.
d. Toetreding Gasunie tot Warmtenet Noordwest – wensen en bedenkingen
(collegebrief 10 november 2016)
De brief gaat als conformstuk naar de raad van 30 november 2016.
Dhr. Van der Glas (GroenLinks):
• Zegt dat het voorstel ‘Legeskosten ontheffing voor emissievrije auto’s’ in overeenstemming is
met de motie van GroenLinks en de ChristenUnie en spreekt hierover zijn waardering uit. Dit
gaat over de binnenstad. De spoorzone gaat ook die kant op en dat is prima.
Mw. Jongman:
• Sluit zich aan bij de woorden van dhr. Van der Glas.
A6. Ingekomen stukken
Geen opmerkingen.
A7. Rondvraag
Dhr. Sijbolts (Stadspartij):
• Hondencontroleurs blijken ook te vragen hoeveel mensen er in een huis wonen. Spreker vindt
dat ongewenst. Mag men dit doen?
Wethouder Van Keulen:
• Zegt dat dit gebeurt op basis van een landelijke richtlijn. De mensen zijn niet verplicht te
antwoorden. Het is een extra controle van de gegevens in de BRP.
Dhr. Rustebiel (D66):
• Alle richtingen groen: komt er een vervolg op de voorlichting?
Wethouder De Rook:
• Zegt dat het campagnefilmpje korter wordt gemaakt. Op de kruispunten komen borden. Tot
slot wordt het opgenomen in de verkeerseducatie op basisscholen.
Inhoudelijk deel

Verslag vergadering raadscommissie Beheer en Verkeer 23 november 2016
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B1. Tracékeuze fietspaden Paddepoel en Selwerd
(raadsvoorstel 3 november 2016)
Inspreker mw. Popken verzoekt de commissie ook rekening te houden met de toekomstige
ontwikkeling van het aantal fietsers in de wijk. Er komt woningbouw voor jongeren, waardoor veel
extra fietsverkeer ontstaat. Het fietsverkeer zal moeten worden gespreid. De wijk heeft daartoe een
fietsplan ingediend.
Inspreker mw. Stroebe (Concordiabuurt, Plantsoenbuurt en Paddepoel-Zuid) gaat in op het
fietspad langs het spoor. Dat heeft de nodige nadelen. Er is een goed alternatief, namelijk de route via
de Voermanstraat en de Grote Beerstraat. Het fietspad langs het spoor tast het groen te veel aan en is
sociaal onveilig. Er sneuvelen bomen en het onderbreekt de ecologische verbinding. Ook liggen er
vele moestuinen.
Inspreker mw. Kamstra (namens bewoners Ranonkelstraat) gaat in op het stuk groen dat is
aangelegd ter compensatie van de aanleg van de noordelijke ring. Er zijn veel vogels. Het nieuwe
fietspad komt vlak langs de schuttingen, waardoor het groen verdwijnt. Zoals bekend verdwijnen ook
bomen. De bewoners krijgen veel last van de verlichting van zowel het fietspad als de ringweg. Er
komen weinig fietsers door de Ranonkelstraat. De bewoners hopen dat de straat kan blijven zoals hij
nu is. Schuttingen zonder groen leiden tot gebruik van graffiti. Het woonplezier vermindert
aanzienlijk. Spreker verzoekt bij de uitwerking van de plannen met de gemaakte opmerkingen
rekening te houden.
Inspreker mw. Kiki (op persoonlijke titel) gaat in op het belang van bomen. Spreker zegt dat al
vaker te snel wordt overgegaan tot het kappen van bomen. Juridisch klopt het niet, vanwege de
hantering van een te beperkt belanghebbende-begrip. Ook klopt het niet dat geen bomeneffectanalyse
wordt opgesteld.
Dhr. De Greef (SP):
• Is blij met de inspraak en complimenteert de wethouder met de aanpak.
• Het gaat om bomen, een ecologisch park en de moestuinen.
• De kruising bij de Eikenlaan: graag aandacht voor het advies van de politie. De
verkeersveiligheid is belangrijker dan een fietsroute zonder stoplichten. Wat vindt het college?
• Kruising Eikenlaan: de SP wil geen omdraaiing van de voorrangsregels en geen onbeveiligde
kruising.
• De SP wil maximaal tegemoetkomen aan de inspraak. Er zijn goede ideeën over het verder
spreiden van het fietsverkeer richting Zernike. Zo wordt Park Selwerd ontzien.
• Park Selwerd kan volledig worden ontzien als één stoplicht wordt toegestaan in die specifieke
route. Via de Wilhelminakade en het Jaagpad kunnen fietsers zonder stoplicht in Zernike
komen. Links afslaan vanuit de Kerklaan ontziet Park Selwerd ook.
• In plaats van een nieuwe tunnel kiest de SP, net als de bewoners, voor het maken van een
goede bocht naar de huidige tunnel en zonder een verbinding met de Zonnelaan.
Dhr. Sijbolts (Stadspartij):
• Is blij met de positieve vorm van inspraak.
• De oversteek kruising Eikenlaan: het voorstel van het college leidt tot een onveilige situatie.
De politie adviseert negatief en de bussen krijgen vertraging. De fractie is tegen het voorstel.
• Het alternatief van de bewoners: de voorgestelde bestaande routes zijn erg logisch en veiliger.
Het aantal te kappen bomen is nihil, evenals de hoeveelheid te verwijderen groen. Het
draagvlak voor deze variant is groot.
• Dat door het alternatieve plan een nieuwe tunnel onder de ringweg moet worden aangelegd,
zoals het college zegt, klopt niet. De huidige tunnel kan worden benut.
• De Concordiastraat: vindt het college het alternatief van de bewoners ook veiliger?
• De fractie vindt draagvlak onder bewoners belangrijker dan het realiseren van delen van de
fietsvisie en kiest voor het alternatief van de bewoners.
Dhr. Spoelstra (VVD):
• Noordelijke ringweg: de fractie staat achter de aanpassingen. Oversteek Zonnelaan: is er al
advies gevraagd aan de politie?
• Park Selwerd: de fractie kiest voor het tracé door het park, met de oversteek Eikenlaan. Het
stedelijk belang wordt gediend met dit tracé.
• Kruising Eikenlaan: de nieuwe inrichting draagt bij aan een veiliger situatie. De fractie plaatst
vraagtekens bij het omdraaien van de voorrangssituatie. Waarom wil het college dit?
Verslag vergadering raadscommissie Beheer en Verkeer 23 november 2016
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•

De uitgestelde keuze van het tracé langs het spoor: waarom wordt wel gekozen voor een
nadere uitwerking van het rode traject? Kan de gele variant van de bewoners worden
meegenomen in de tracékeuze?
Mw. Brouwer (GroenLinks):
• Is blij dat de bewoners hun mening hebben kunnen geven. Voor de fractie was het wel of niet
kappen van bomen een groot dilemma.
• De fractie is tevreden over het lagere aantal te kappen bomen. Er worden nieuwe bomen
geplant. Kan het college toezeggen dat dit in hetzelfde gebied gebeurt?
• Het verbreden van het fietspad door Park Selwerd is de meest positieve oplossing.
• Oversteek Eikenlaan, het omdraaien van de voorrangssituatie: spreker is niet tegen, maar
bepleit een andere manier van denken en verwijst naar Kopenhagen.
• De route langs de Planetenlaan is de beste route.
• De oversteek Zonnelaan: de fractie ziet graag eerst een nadere uitwerking, alvorens zich
erover uit te spreken.
Dhr. Rustebiel (D66):
• Vindt dat gezien de afweging van alle belangen de voorgestelde route de beste keuze is.
• Het bewonersalternatief is iets langer, mengt auto’s en fietsers en leidt tot een nadeel voor
fietsers bij de Eikenlaan. Ook komt er een verkeerslicht in de route.
• De fractie vraagt aandacht voor een veilige oversteek voor kinderen die naar de Wegwijzer
gaan.
• De Eikenlaan: het is goed als fietsers daar voorrang krijgen. De Pleiadenlaan kan als
voorbeeld dienen.
• De route door het park: compensatie moet in de wijk zelf gebeuren.
• De route langs de spoorlijn: dit tracé hoeft nog niet te worden uitgewerkt als voorkeurstracé.
• Spreker bedankt de bewoners voor hun inbreng. Daardoor worden minder bomen gekapt.
Dhr. Ubbens (CDA):
• Voorrang voor fietsers op de Eikenlaan: de effecten ervan zijn niet onderzocht. De brief van
de politie geeft er alle aanleiding toe.
• Indien toch een stoplicht nodig is op de kruising Eikenlaan vervalt voor een groot deel het
voordeel van een route door het park. Het bewonersalternatief wordt dan aantrekkelijker.
• Het hermetisch afsluiten van het park is geen goede optie.
• Als de voorrangssituatie op de kruising Eikenlaan volgens het collegevoorstel niet werkt, moet
gekeken worden of meerdere routes richting Zernike een betere oplossing bieden.
• De fractie is bezorgd over de kruising van het fietspad langs de ringweg met de Zonnelaan.
• Fietspad langs het spoor: het is goed dat de besluitvorming wordt uitgesteld en dat de ideeën
van de bewoners worden meegenomen.
Dhr. Lammers (Student en Stad):
• Zegt dat de door het college voorgestelde route door Park Selwerd voldoende kwaliteit en
capaciteit heeft om het aantal fietsers naar Zernike door te laten. De fractie staat achter het
voornemen dit alternatief verder uit te werken.
• Andere voorrangssituatie oversteek Eikenlaan: het is goed dat het college de veiligheid in de
gaten houdt. Een ongelijkvloerse overgang is beter. Wanneer beschouwt het college de nieuwe
situatie als geslaagd?
• Fietspad langs de ringweg: de fractie heeft zorgen over de oversteek over de Zonnelaan.
• Spreker sluit zich aan bij de vragen van de VVD over het fietspad langs het spoor.
Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Vindt dat de inspraak geslaagd is, maar had wel gehoopt dat gemeente en bewoners meer
overeenstemming zouden hebben bereikt.
• De kruising Eikenlaan: het college is onzeker of de nieuwe voorrangssituatie succesvol zal
zijn. De fractie vindt het daarom beter de auto voorrang te laten houden en ook de door de
bewoners naar voren gebrachte routes te gebruiken.
• De fractie kiest voor alternatief ‘blauw’. Een nieuwe tunnel is niet nodig, omdat gebruik kan
worden gemaakt van de bestaande tunnel.
• Fietspad ten zuiden van de ringweg: spreker stelt voor het fietspad aan de noordkant te laten
doorlopen.
• Spreker sluit zich aan bij de inspraakreactie over de Concordiabuurt.
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Mw. Venema (PvdD):
• Is tevreden over de inspraak en de participatie.
• Vindt het goed dat het groen, de leefomgeving en het verkeer gelijk zijn gewaardeerd.
• Is niet blij met de keuze van het college vanwege het kappen van veel bomen.
• De fractie steunt het bewonersalternatief. Dit zou de voorkeursroute moeten worden, omdat
dan de inspraak wordt gehonoreerd. Er hoeven nauwelijks bomen te worden gekapt.
• Het bewonersalternatief heeft vier voordelen: de verkeersstromen worden gespreid, men
maakt gebruik van bestaande infrastructuur, er is behoud van groen en de veiligheid wordt
vergroot.
Dhr. Dijkhuizen (100% Groningen):
• Is geen voorstander van voorrang voor fietsers op de Eikenlaan. Draagvlak in de wijken is wel
belangrijk.
• De fractie is voor het bewonersalternatief en sluit zich aan bij de woorden van de
ChristenUnie.
Dhr. Ruddijs (PvdA):
• Begrijpt de bezorgdheid van de bewoners over het groen.
• Vraagt zich af hoe belangrijk het tracé langs de spoorbaan is als verbindende schakel voor de
stad. De verbinding via de Voermanstraat en de Grote Beerstraat is beter.
• De verbinding bij de noordelijke ring: hoe wordt het probleem bij de Zonnelaan opgelost?
• Kan van de Ranonkelstraat een fietsstraat worden gemaakt, om een stuk groen te besparen?
• De fractie is voor het collegevoorstel en kiest voor de route door Park Selwerd.
• Kruising Eikenlaan: het is goed om voorrang voor fietsers uit te proberen. Het college moet bij
de provincie aandringen op een aansluiting van de Iepenlaan op de noordelijke ring.
Wethouder De Rook:
• Zegt dat de stad het fietsverkeer zo veel mogelijk wil faciliteren.
• Geeft een toelichting op de situatie in het noorden van de stad. De slimme route was een groot
succes: het aantal fietsers door Park Selwerd is gigantisch gestegen.
• De fietspaden langs het spoor en bij de noordelijke ringweg zijn belangrijk voor het verbinden
van regionale routes aan het stedelijk netwerk. Daarom betaalt de regio mee.
• Het proces: de wethouder vindt dat het goed is verlopen. Alle initiatieven kwamen op tafel. De
raad kiest nu een tracé. Dat wordt uitgewerkt. Het definitief ontwerp komt naar de raad.
• De wethouder legt uit dat het alternatief met het grootste draagvlak niet automatisch wordt
gekozen. Het college houdt rekening met het stedelijk belang.
• Fietspad langs de noordelijke ringweg: de sociale veiligheid neemt er toe. In de uitwerking
worden andere zaken meegenomen, zoals de Ranonkelstraat.
• De Zonnelaan: dit blijft een drukke route. De wethouder zegt toe in de uitwerking oplossingen
te zullen bekijken. De raad ziet het terug in het definitief ontwerp.
• Fietspad langs het spoor: het college stelt voor nog geen besluit te nemen, ten eerste omdat er
nog geen besluit is over het vervolg en ten tweede omdat de uitwerking nog komt. Het college
gaat daarbij uit van de rode route.
• Park Selwerd: de wethouder geeft uitleg over de mogelijke alternatieven. De oranje variant
valt af. De raad kan een andere variant kiezen dan het door het college voorgestelde rode tracé
door het park.
• De wethouder geeft uitleg over de keuze voor het rode tracé.
• Het alternatief van de wijkraden lijkt mooi op papier, maar de vraag is of het in de praktijk
werkt. Nadelen zijn de route langs het winkelcentrum en het verkeerslicht.
• De kruising Eikenlaan: de wethouder legt uit waarom is gekozen voor voorrang voor fietsers.
Verkeersveiligheid kan een reden zijn dit niet te doen. De inrichting van het kruispunt wordt
ook aangepakt. Minder auto’s op de Eikenlaan is een goed punt.
• De bomencompensatie gebeurt zo veel mogelijk binnen het gebied en anders binnen de wijk,
dicht bij Park Selwerd.
Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 30 november 2016.
B2. Definitieve parkeerplannen Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte
(wensen/bedenkingen)
(collegebrief 3 november 2016)
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Inspreker dhr. De Vries (bewonersinitiatief parkeeroplossingen) zegt dat het plan eigenlijk over
leefbaarheid gaat. De bewoners hebben integrale plannen ontwikkeld en met de gemeente overlegd.
Het is vreemd dat het college alleen betaald parkeren als oplossing ziet. De bewoners hebben een
autodeelplan. Sturen op kwaliteit is een andere goede maatregel. Het is bizar dat betaald parkeren de
Oosterparkwijk 500.000 euro per jaar kost. Voor de wijken geldt dat er creatievere oplossingen zijn
dan betaald parkeren.
Inspreker dhr. Duisterwinkel (bewoner Professorenbuurt) hoopt dat het college een met cijfers
goed onderbouwd voorstel heeft. Spreker uit kritiek op de cijfers betreffende de meningen van mensen
over betaald parkeren. De feiten worden enigszins verdraaid. Het is vreemd dat het college stelt dat er
draagvlak is. Spreker stelt voor dat UMCG-medewerkers in de Damsterdiepgarage parkeren. De
Oosterparkwijk hoeft dan geen betaald parkeren te hebben.
Inspreker dhr. De Graaf (bewonersorganisatie Oosterpark) zegt dat de inspraakprocedure niet
correct is verlopen en daarbij tevens een onjuiste conclusie is getrokken. Spreker vraagt de commissie
om niet in te stemmen met het betaald parkeren in de Oosterparkwijk en het college te vragen nieuw
onderzoek te starten voor de delen van de wijk waar wel parkeerproblemen zijn. Als het autobezit
overeenkomt met het aantal parkeerplekken, is er geen betaald parkeren nodig. De conclusies uit het
onderzoek moeten worden gedeeld met de bewoners. Tijdens de inspraaktermijn was niet echt sprake
van samenwerking met de gemeente. De gemeente had geen ander alternatief dan betaald parkeren.
Spreker brengt andere problemen met de gemeente naar voren, zoals die over de toegezegde blauwe
zone. Er bestaan buiten het gebied Slachthuisstraat-Bloemenbuurt overdag geen parkeerproblemen.
Inspreker mw. Postma (namens bewoners Professorenbuurt-Oost) verzoekt het invoeren van
betaald parkeren uit te stellen tot meer duidelijkheid ontstaat. Een nieuwe enquête is gewenst.
Bewustwording over het parkeerprobleem is belangrijk. Bewoners kunnen het probleem zelf verhelpen
via andere oplossingen dan betaald parkeren. Het rapport is onduidelijk over welke maatregelen in de
Professorenbuurt-Oost worden genomen en of die nog zijn terug te draaien. De cijfers over de groepen
zijn onduidelijk. Na de enquête werd de inspraakavond gehouden.
Inspreker mw. Postma (bewoner Oosterparkwijk) is chronisch ziek en zegt de auto echt nodig te
hebben. Het is jammer dat betaald parkeren voor de gehele Oosterparkwijk gaat gelden. Spreker woont
in de Laurierstraat en daar is overdag voldoende parkeerruimte. ’s Avonds zijn er wel
parkeerproblemen. Voor spreker is betaald parkeren een te dure maatregel.
Dhr. Dijkhuizen (100% Groningen):
• Zegt dat betaald parkeren problemen op andere plekken veroorzaakt.
• De raad kan haar keuze het best baseren op de aan- of afwezigheid van draagvlak.
• De argumenten van de bewonersorganisatie Oosterpark zijn serieus. Hetzelfde geldt voor de
Professorenbuurt. Bewoners vragen om een nieuwe enquête.
• De fractie is ervoor om de mening van de bewoners nogmaals te peilen.
Mw. Venema (PvdD):
• Is voor het gebruik van autowerende maatregelen, zoals betaald parkeren.
• De inbreng van bewoners is essentieel. Het is de vraag of er voldoende draagvlak is voor de
maatregelen.
• De fractie is positief over het faciliteren van burgerinitiatieven door de gemeente en het
eventueel aanpassen van het beleid.
• Spreker is positief over het standpunt van de gemeente over het plan voor autodelen.
Mw. Koebrugge (VVD):
• Heeft geconstateerd dat er in de buurten veel verdeeldheid is over betaald parkeren. In delen
van de wijk waar voldoende draagvlak is, kan betaald parkeren wel worden ingevoerd.
• De fractie verzoekt te kijken naar de mogelijkheid van verschillende tijdstippen voor betaald
parkeren.
• Het is goed dat de gemeente de bewonersinitiatieven wil bespreken.
Dhr. Ubbens (CDA):
• Constateert dat de peiling nog steeds de basis is voor de standpuntbepaling van het college.
• Het CDA is voor het toepassen van het draagvlak als criterium. De huidige peiling rammelt.
• De fractie is het eens met de inspreker om betaald parkeren alleen in te voeren bij delen van
wijken met voldoende draagvlak.
Dhr. Rustebiel (D66):

Verslag vergadering raadscommissie Beheer en Verkeer 23 november 2016

13

6

Bijlage - Verslag Beheer en Verkeer 23 november

•

Geeft een compliment aan het college voor de samenwerking met de actieve bewoners. De
wijk komt met maatwerkplannen.
• D66 ziet graag dat het college aan de slag gaat met het autodeelplan.
• Betaald parkeren moet alleen gebeuren in wijken met draagvlak. De cijfers zijn duidelijk: de
oostelijke delen van de Oosterparkwijk vallen daar niet onder.
• De bredere discussie kan bij de parkeervisie plaatsvinden.
Dhr. Koks (SP):
• Zegt dat alleen bij voldoende draagvlak betaald parkeren kan worden ingevoerd. De plannen
van het college voldoen hier niet aan wat betreft delen van de Oosterparkwijk en de
Professorenbuurt. Bovendien: het parkeerprobleem doet zich ’s avonds voor.
• Rond de Slachthuisstraat bestaat wel een probleem. Als oplossing kan mogelijk een
braakliggend terrein dienen aan de overkant van het Damsterdiep.
• De SP zal het alternatief steunen om via knippen in de Kapteynlaan en de Petrus Campersingel
de wijken te ontlasten van autoverkeer en parkeerdruk van forenzen.
• De fractie wil bij de discussie over de parkeervisie de te geringe parkeermogelijkheden in
bepaalde wijken aan de orde stellen.
Dhr. Sijbolts (Stadspartij):
• Is het op hoofdlijnen eens met de VVD en het CDA.
• Het is beter betaald parkeren in delen van wijken in te voeren. Dat kan ook in andere wijken,
zoals Helpman-Oost. Dit kan echter niet als er onvoldoende parkeerplaatsen zijn.
• Waarom is er tussen april en oktober niet meer met de bewonersorganisatie Oosterpark
gesproken?
• Spreker vermoedt dat het hoge autobezit het probleem is. Betaald parkeren lost dat niet op. Is
dat onderzocht?
Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Het waterbedeffect dijt steeds verder uit in de stad.
• Het college heeft goed gekeken naar de alternatieven van de bewoners, zoals het autodelen.
Wat gaat het college met het autodelen doen?
• Het instellen van een blauwe zone: de reactie van het college was erg mager. Spreker ziet wel
mogelijkheden als – bij voldoende draagvlak – het in delen van wijken wordt ingevoerd.
• Het is goed dat bij nieuwbouw bewoners op eigen terrein moeten parkeren.
Dhr. Ruddijs (PvdA):
• Vindt dat meer maatwerk nodig is.
• Voor betaald parkeren moet voldoende draagvlak en een stedelijk belang aanwezig zijn.
• Parkeren op eigen terrein kan alleen worden opgelegd als dit wordt verbonden met betaald
parkeren. Betaald parkeren is daarom bij de Oosterhamrikkade aan de orde.
• De fractie vraagt aandacht voor het autodelen in de Professorenbuurt.
• Waarom is het differentiëren in tijdvakken niet meegenomen?
Dhr. Lammers (Student en Stad):
• Sluit zich aan bij de woorden van de VVD.
• De keuzemogelijkheden voor de wijken waren erg beperkt. Het college maakt een keuze op
basis van draagvlak en dat komt niet goed over bij bewoners. De problemen en daarbij
behorende oplossingen moeten voorop staan.
Mw. Brouwer (GroenLinks):
• Is voorstander van betaald parkeren.
• Ziet graag dat bedrijven het personeel stimuleren, zoals bij het UMCG gebeurt.
• Het autodelen is een goed initiatief en kan worden uitgewerkt.
• Hoe komt het dat de terugkoppeling naar beide bewonersorganisaties niet voldoende was?
Wethouder De Rook:
• Reageert op de heer De Vries en mevrouw Postma: het klopt dat het instrumentarium voor het
parkeerbeleid erg beperkt is. Dat komt terug in de parkeervisie.
• Er is naar alle alternatieven gekeken. Het autodelen is het meest kansrijk. De gemeente gaat
het faciliteren aan de hand van voorkeursplekken in de wijk.
• De Professorenbuurt: het autodelen biedt pas op langere termijn een oplossing voor de
problemen. Een deel van de Professorenbuurt wil nu al betaald parkeren ingevoerd hebben.
Het college wil aan autodelen en betaald parkeren tegemoetkomen.
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Bij nieuwe ontwikkelingen speelt het ontbreken van een handhavingstitel een rol.
Een meerderheid van de raad blijkt tegen het collegevoorstel te zijn.
Het college komt met een nieuw voorstel, waarin gedifferentieerde tijden voor betaald
parkeren worden meegenomen.
• De wethouder is niet tegen het invoeren van betaald parkeren in delen van wijken met
voldoende draagvalk.
• De Professorenbuurt: de wethouder vraagt de fracties wat zij willen met de wijk. Het
autodelen moet in ieder geval doorgaan.
• De wethouder steunt het voorstel van mevrouw Jongman om een aparte inhoudelijke
bijeenkomst te houden.
De voorzitter:
• Concludeert dat het collegevoorstel niet verder wordt behandeld en dat een aparte bijeenkomst
wordt georganiseerd over hoe verder met het parkeren in deze drie wijken.
Het collegevoorstel gaat niet naar de raad.
B3. Stand van zaken Aanpak Ring Zuid
(collegebrief 26 oktober 2016)
Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.
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BESLUITENLIJST
RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER
Datum:
Plaats:
Tijd:

23 november 2016
oude raadzaal
20.00 – 23.00 uur

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD
• Raadsvoorstel Legeskosten ontheffing voor emissievrije taxi’s
• Raadsvoorstel Slot- en nacalculatie Sanering Riolering 2012
• Raadsvoorstel uitvoeringskrediet vervanging apparatuur brugbediening op afstand
o Conform naar raad 30 november a.s.
• Raadsvoorstel Tracékeuze fietspaden Paddepoel en Selwerd
o Ter discussie naar raad 30 november a.s.
2. TOEZEGGINGEN
• Wethouder De Rook
o In uitwerking fietspad langs Noordelijke Ring wordt ook gekeken naar mogelijkheid
van fietsstraat Ranonkelstraat, idem naar problematische situatie Zonnelaan
o Uitwerking rode tracé fietspad langs spoor is geen voorsortering op deze variant.
o Wil t.a.v. fietspad park Selwerd desgewenst de formulering van een amendement
t.g.v. de variant van de bewonersorganisaties faciliteren
o Gaat met voorgenomen collegebesluit Definitieve parkeerplannen Oosterparkwijk,
Korrewegwijk en De Hoogte terug naar college, en zal nieuw voorstel voorbereiden;
in een openbare werksessie zal de raad gevraagd worden daar ideeën voor in te
brengen (m.n. Professorenbuurt).
• Wethouder Gijsbertsen
o Komt binnenkort met stand van zaken brief Geothermie / Warmtenet NW
o Bereidt werksessie met commissie voor over de ontwikkelingen op de verschillende
energiesporen, 1e kwartaal 2017.
3. LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN
• Besluitenlijsten:
o Toezeggingen 12 oktober en 2 november gehonoreerd of kunnen op LTA
• LTA/IM:
o Fietspad Helperzoom > februari
o Locatieprofiel Suikerunieterrein > voorjaar
o Voorfinanciering zonnepanelen Rode Haan > afvoeren
o Reactie op moties ‘vergroening van tuinen’ en ‘groene gevels’ > komt in programma
Leefomgeving, 2e kwartaal 2017 (Van Keulen)
o Borgen duurzaamheid gemeentelijke gebouwen > komt in december
o Onderzoek 24 gem. gebouwen A-label > 1e kwartaal 2017 i.c.m. jaarkrediet Gresco
o Actieprogramma bedrijven > januari naar raad
o Update biobased economy > januari naar raad
o Akkoord met wijzigingen in blauw
• Ingekomen stukken
o Geen agenderingen
4. VERSLAGEN
•
Verslagen 12 oktober en 2 november conform vastgesteld
5. OVERIGE BESLUITEN EN AFSPRAKEN
• Geen wensen/bedenkingen bij voorgenomen besluit Toetreding Gasunie tot Warmtenet NW
• Bespreking Collegebrief Stand van zaken ARZ wordt doorgeschoven naar december.
• Bespreking Collegebrief Uitwerking Voedselvisie wordt doorgeschoven naar januari.
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Komt terug op vraag naar situatie voor fietsers bij de Steentilbrug
en zal bekijken waar in één van de nieuwe voorstellen voor dat
gebied een integrale kijk hierop kan worden betrokken
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B&V

Warmtestrategie

Zonneactieprogramma

Onderzoek en voorstel n.a.v. motie 'invoering ja-ja sticker'

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer
OTB Extra Spoorlijn Groningen Leeuwarden (incl.
Paterswoldsewegtunnel)
Nadere uitwerking Pilot Alternatief vervoer West

Binnenstad West:
* neemt evt. belangwekkende uitkomsten van onderzoek Royal
Haskoning DHV (op verzoek van Q-park) t.a.v. parkeergarage
Westerhaven mee bij verdere uitwerking

Legenda:
Blauw=nieuw
Rood= verwacht discussiepunt in commissie

2016-66

14 2016-145 B&V

dec '16

4e kw 16

14 2016-179 B&V
14 2016-116 B&V

2015-363 B&V

2015-220 B&V
2015-227 B&V
2014-289 B&V

Informatie over inrichtingsplannen Maaslaan, Vondellaan en
Zuiderplantsoen (incl. resultaat consultatie wijken)
Kapvergunningenbeleid
GroenLinks en Partij voor de Dieren komen met discussienotitie
groencompensatie
Door scholen gevraagde aanpassingen tav verkeersveiligheid
zullen aan de raad worden voorgelegd als dit niet binnen het
beschikbare budget voor gedragsverandering past
Terrassenbeleid
Definitief ontwerp Bussen over West (informerend)

B&V/
2016-241 W&I Jaarlijkse rapportage toegankelijkheid n.a.v. initiatiefvoorstel
2016-242 B&V Binnenstad Oost
2016-114 B&V Gaat in gesprek met GCC over kabelbaan en koppelt terug naar
commissie
2016-115 B&V Adviezen externen mb.t. OV-dienstregeling worden voortaan meeof nagestuurd bij stukken aan commissie

2014-284 B&V/ Kruising Noordelijke Ringweg / Zonnelaan: zal in de uitwerking de
R&W varianten met en zonder rotondes aan de raad voorleggen
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PM
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PM

PM
PM
PM

PM

maand /
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Lange Termijn Agenda per 8-12-16
opmerkingen

LTA-overleg nov. 2016: Wordt meegenomen in
Masterplan Zernike, later in 2017 (R&W)

toezegging B&V mei 2016

Voorstel: afvoeren (LTA-overleg nov. 2016)

aangekondigd 19/11/14

Gijsbertsen
Gijsbertsen

brief

Wijziging LTA-overleg dec. 2016

Wijziging LTA-overleg dec. 2016

v. Keulen Wijziging LTA-overleg nov. 2016
v. Keulen Wijziging LTA-overleg dec. 2016

de Rook Ontvangen, voorstel: afvoeren

de Rook nu op agenda, daarna afvoeren.

afvoeren

1/4

v. Keulen Wordt op ingegaan in brief over DO dd 17/11; voorstel:

Ontvangen, voorstel: afvoeren

toezegging raad 16/12/15
v. Keulen Ontvangen, voorstel: afvoeren
v. Keulen

de Rook

n.v.t.

v. Keulen wijziging LTA-overleg febr. '16

Inrichtingsplannen zijn al geweest, er komt alleen nog
een brief over resultaat bewonersoverleg (LTA-overleg
de Rook nov. 2016)

de Rook

de Rook

toegevoegd LTA-overleg nov. 2016
v. Keulen toegevoegd LTA-overleg nov. 2016, planning volgt

v. Keulen

de Rook

de Rook toezegging R&W 22/11/16

portefeuille

brief

voorstel
voorstel

brief
brief

voorstel

voorstel

vorm
document
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mrt '17

mrt '17
mrt '17
mrt '17
mrt '17

mrt '17

mrt '17

1e kw 17

1e kw 17

1e kw 17
1e kw 17
1e kw 17

1e kw 17

17
17
17
17

1e kw
1e kw
1e kw
1e kw

1e kw 17

1e kw 17

8

22
22
22
22

8

8
B&V

Begraafverordening

motie Diffractiestroken of geluidgoten

voorstel
brief

brief

voorstel

Wijziging LTA-overleg nov. 2016

v. Keulen

Wijziging LTA-overleg nov. 2016

de Rook '15
de Rook/
den
Oudsten toezegging F&V dec.'16

2/4

jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.

de Rook Wijziging LTA-overleg nov. 2016
de Rook Wijziging LTA-overleg nov. 2016
v. Keulen gewijzigd LTA-overleg nov. '15

v. Keulen

Wijziging LTA-overleg nov. 2016

Wijziging LTA-overleg nov. 2016

Gijsbertsen afspraak LTA-overleg december 2016
de Rook toegevoegd LTA-overleg nov. 2016
v. Keulen
v. Keulen

]

LTA-overleg mei: planning volgt > ambtelijk: streven
oktober, afhankelijk van participatieproces

Gijsbertsen ambtelijke aankondiging september 2016
de Rook wijziging B&V 14-9-'16

de Rook

brief
brief

de Rook/van
der Schaaf

wijziging B&V oktober '16
v. Keulen zie beslisboom Herinrichting binnenstad west

Gijsbertsen afspraak LTA-overleg juni 2016
v. Keulen

de Rook Wijziging LTA-overleg nov. 2016

opmerkingen
v. Keulen Wijziging LTA-overleg nov. 2016

portefeuille

brief

Evaluatie Boerhaverotonde
brief
Onderzoek 24 gemeentelijke gebouwen A-label (inhoudelijk) i.c.m.
jaarkrediet Gresco

Update biobased economy

B&V/
2016-281 F&V Plan van aanpak veiligheid 30 km zones
2015-125 B&V Masterplan Markt incl. evaluatie markt (koopzondagen, foodcourt,
verplaatsing)

2016-118
2016-199
2016-205
2015-190

2016-88

2016-183 B&V

Legenda:
Blauw=nieuw
Rood= verwacht discussiepunt in commissie

2e kw 17

Evaluatie beleid Graffitikunst
Leidraad inrichting openbare ruimte (binnenstad) + actualisatie
programma binnenstad
Factsheets parkeren
Definitief ontwerp fietsinfrastructuur Midscheeps
BORGrapportage

22 2016-83
B&V
22 2016-243 B&V
2016-63
B&V
22

jan'17
feb '17

1e kw 17
1e kw 17

mrt '17

voorstel

Inrichtingsplan Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

18 2016-119 B&V

jan '17

1e kw 17

B&V/
18 2016-280 R&W Brief participatie Oosterhamrikzone
8 2016-109 B&V Fietspad Helperzoom

brief

borgen duurzaamheid in gemeentelijke organisatie
Vervolg afvalbeheerplan / uitwerking Diftar
hierbij betrekken de toezeggingen uit cie. B&V 9 december t.a.v.
afvalbeheerplan

B&V
B&V

18 2015-90
18 2016-1

jan '17
jan '17

1e kw 17
1e kw 17

brief

18 2016-200 B&V
18 2016-144 B&V

vorm
document

jan '17
jan '17

onderwerp
Nieuwe regels stadsdistributie
Oosterhamriktracé:
* komt terug op vraag hoe tegemoet gekomen gaat worden aan
woonbootbewoners t.a.v. tuintjes
* afspraken met bewoners over vervolgproces zullen met raad
worden gedeeld
* neemt idee 'knip' mee bij vervolg alas aanvullende maatregel,
zal voor- en nadelen voorleggen aan de raad.

cie

dag nummer

maand

maand /
kwartaal
1e kw 17
1e kw 17

Lange Termijn Agenda per 8-12-16

Bijlage - LTA B&V december 2016
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2016-246 B&V
2016-247 B&V

13 2016-248 B&V
B&V
13 2015-32

4e kw 17
4e kw 17

4e kw 17
4e kw 17

Actualisatie programma binnenstad
Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer

Parkeervisie

terugblik / evaluatie HOV-visie tot nu toe

Tracékeuze + financiering fietspad langs spoor GroningenSauwerd

e
1e kw 18
2016-121 B&V Keuzes 2 jaar pilot alternatief vervoer west
1e kw 18
2015-231 B&V Voorontwerp actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023
1e kw 18
2015-232 B&V Evaluatie bomenbeheer
Legenda:
Blauw=nieuw
Rood= verwacht discussiepunt in commissie

2016-245 B&V

dec '17
dec '17

Windplan

21 2015-197 B&V concept-begroting GR ARCG - wensen en bedenkingen
R&W/
B&V Vaststelling ruimtelijk plan zz hoofdstation
2016-69

3e kw 17

2e kw 17

juni '17

2e kw 17

B&V

concept-begroting GR OV-bureau - wensen en bedenkingen

2e kw 17

21 2016-84

2e kw 17

24 2015-198 B&V

mei '17

2e kw 17

juni '17

mei '17

2e kw 17

mei '17

24 2015-193 B&V

mei '17

2e kw 17

Concept-begroting GR Omgevingsdienst - wensen en
bedenkingen

Algemene financiële en beleidsmatige kaders GR ARCG

12 2016-120 B&V

apr '17

2e kw 17

24 2015-196 B&V

Definitief ontwerp Astraat/Brugstraat/Munnekeholm (informerend)

12 2014-128 B&V

apr '17

2e kw 17

Algemene financiële en beleidsmatige kaders GR
Omgevingsdienst

wethouder zal commissie op de hoogte houden m.b.t.
ontwikkelingen evt. afsluiting Herebrug voor verkeer (commissie
wenst hierover t.z.t. met wethouder te spreken, m.n. ChristenUnie)
in het kader van de HOV-maatregelen (betreft invoering 1richtingsverkeer)

24 2015-195 B&V

uitkomst aanbesteding fietsbeheer

apr '17
apr '17

2e kw 17

vorm
document
voorstel

voorstel
voorstel
voorstel

brief

brief

locatieprofielen suikerunieterrein / zonneweide: hierbij wordt
meegenomen de evaluatie van het Paradigm festival
brief
Programma Leefomgeving incl. reactie op moties 'vergroening van
tuinen' en 'groene gevels'
brief
Geluidkaarten vaststellen en definitief verslag luchtkwaliteit
Actieprogramma bedrijven
brief

Onderzoek en voorstel n.a.v. motie 'liften naar het oosten'

onderwerp

2016-178 B&V
2015-230 B&V
12 2016-182 B&V
12 2016-244 B&V

2e kw 17
2e kw 17
2e kw 17

B&V

2016-61

cie

2e kw 17

dag nummer

2016-185 B&V

maand

maand /
kwartaal
2e kw 17

Lange Termijn Agenda per 8-12-16

Wijziging LTA-overleg dec. 2016
toegevoegd LTA-overleg nov. 2016

Motiebrief 20-9-2016
toegevoegd LTA-overleg nov.'15

afspraak presidium 31-8-16 en B&V 14-9-16

Wijziging LTA-overleg nov. 2016

opmerkingen

jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.

zie beslisboom herinrichting binnenstad west

Wijziging LTA-overleg nov. 2016

de Rook
v. Keulen zie beslisboom alternatief vervoer
v. Keulen toegevoegd LTA-overleg nov.'15
v. Keulen toegevoegd LTA-overleg nov.'15

3/4

toegevoegd LTA-overleg nov. 2016
toezegging R&W nov. 2016, op datum gezet LTA-overleg
de Rook
nov. 2016
de Rook toegevoegd LTA-overleg nov. 2016
v. Keulen afspraak LTA-overleg nov. 2016

de Rook

de Rook

Gijsbertsen Wijziging LTA-overleg dec. 2016
jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.
v. Keulen '15 (DEADLINE 1 juli!)

v. Keulen '15
jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.
de Rook '15 (DEADLINE 1 juli!)

jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.

v. Keulen '15

jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.

v. Keulen '15

v. Keulen

de Rook Wijziging LTA-overleg nov. 2016

de Rook
den
Oudsten/
v. Keulen
v. Keulen/
Gijsbertsen
v. Keulen
Gijsbertsen
de Rook

portefeuille

]
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mrt '18
mrt '18

mei '18

mei '18

mei '18

mei '18

juni '18

1e kw 18
1e kw 18

2e kw 18

2e kw 18

2e kw 18

2e kw 18

2e kw 18

4e kw
4e kw
4e kw
4e kw

20

concept-begroting GR OV-bureau - wensen en bedenkingen
concept-begroting GR ARCG - wensen en bedenkingen
Keuzes inrichting vervoersconcept binnenstadsniveau

2015-198 B&V

2015-197 B&V
2016-122 B&V
Actualisatie programma binnenstad
Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer
Actualisatie programma binnenstad
Bomenstructuurvisie Sterke Stammen

Concept-begroting GR Omgevingsdienst - wensen en
bedenkingen

2015-196 B&V

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

Algemene financiële en beleidsmatige kaders GR
Omgevingsdienst

2015-195 B&V

2016-249
2015-32
2016-250
2015-233

Algemene financiële en beleidsmatige kaders GR ARCG

2015-193 B&V

onderwerp

Algemene financiële en beleidsmatige kaders GR OV-bureau
BORGrapportage 2016

cie

2015-194 B&V
2015-190 B&V

dag nummer

Legenda:
Blauw=nieuw
Rood= verwacht discussiepunt in commissie

18
dec '18
18
dec '18
19
dec '19
2023

4e kw 18

maand

maand /
kwartaal

Lange Termijn Agenda per 8-12-16

voorstel

voorstel

brief

vorm
document

jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.

opmerkingen

v. Keulen afspraak LTA-overleg nov. 2016
de Rook
v. Keulen afspraak LTA-overleg nov. 2016
v. Keulen toegevoegd LTA-overleg nov.'15

4/4

v. Keulen '15
jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.
de Rook '15 (DEADLINE 1 juli!)
jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.
v. Keulen '15 (DEADLINE 1 juli!)
v. Keulen zie beslisboom alternatief vervoer

jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.

v. Keulen '15

jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.

v. Keulen '15

jaarlijks conform afspraken cie. Verbonden Partijen okt.

de Rook '15
v. Keulen gewijzigd LTA-overleg nov. '15

portefeuille

]
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Vernieuwing
duurzaamheidspromotie

In groen is verzoek aan griffie

5 D66, GL

2 S&S, GL, Zonnige
PvdA, D66 perronkappen

20154

201513

11 PvdA, GL, Herijking visie op
D66, CU, parkeren
CDA, SP

201491

motie

R&W / Motiebrief 25-5-2016; brief
B&V aanbestedingscriteria juni

1/4

1. te zoeken naar effectievere manieren om duurzaamheidsmaatregelen te promoten;
2. hierbij de mogelijkheid te onderzoeken om te gaan werken met zogeheten 'leadvergoedingen' waarbij mensen worden aangespoord om vrienden, buren of familie over te
halen om verduurzamende maatregelen te treffen, waarvoor zij een klein bedrag betaald
krijgen wanneer zij iemand overhalen tot het daadwerkelijk nemen van verduurzamende
maatregelen zoals de aanschaf van zonnepanelen.

in overleg met ProRail te onderzoeken of het mogelijk is om ook de Groningse nieuwe perronkappen te
voorzien van dergelijke innovatieve zonnepanelen.

B&V

motiebrief 25/5/16: voor de
zomer concrete plannen

motie

motie

Motiebrief 25/5/16: na de
zomer procesvoorstel najaar
2017

te komen met een herijkte totaalvisie op (betaald) parkeren, waaruit blijkt hoe door het differentiëren van de B&V
parkeertarieven de diverse beleidsdoelstellingen (bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, leefbaarheid door
minder straatparkeren, bezettingsgraad parkeergarages en het hebben van een financieel verantwoord
functionerend parkeerbedrijf) beter kunnen worden bereikt.

(mondelinge info. wordt
later) Cbrf. 22-11-16
Wensenlijst aanbesteding
Voorstel: afgehandeld

motie

motiebrief 25/5/16: nadere
info op moment dat
aannemer ontwerp uitwerkt
(in de loop van 2016) 1e
kwartaal 2017 (maart)

te (doen) onderzoeken en de raad over de resultaten hiervan te informeren.

6 GL, CU, SP Diffractiestroken of de mogelijkheden en het nut van toepassing van diffractiestroken langs de Zuidelijke Ringweg

B&V

B&V

motie

Afgehandeld Soort

motie

1. in overleg met de taxibranche te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het
stimuleren en faciliteren van elektrische taxi's;
2. voor de behandeling van de gemeentebegroting 2015 de raad voorstellen te doen
over het geven van een impuls aan elektrisch taxivervoer.

201463

geluidgoten

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

R&W / Cbrf. prestatieafspraken
B&V 2017 22-11-16 Stavaza

cie

Voorstel: op afgehandeld
zetten

1. op korte termijn met een plan van aanpak te komen voor de gebiedsgerichte
verduurzaming van woningen;
2. de raad zo snel mogelijk te informeren over wanneer dit plan van aanpak kan
worden verwacht.

verzoekt het college:

Dictum

6 GL, CU

Elektrische taxi's:
goed op weg

6 D66, PvdA Gebiedsgerichte
Verduurzaming
en GL

Titel

201436

201425

Jaar - M Indieners
Nr
nd

Moties en initiatiefvoorstellen

Gijsbertsen

2-12-2016

het Programma
Groningen geeft
energie 2015-2018

de Rook

De Rook

Tussenstand
Tracébesluit,
Helperzoom-tunnel
en Z-ringweg

Functio-neel
ontwerp Mooi
Hoofd- station

De Rook /
Gijsbertsen

Voorjaarsdebat

De Rook

Van der
Schaaf /
Gijsbertsen

Voorjaarsdebat

Begroting 2015

Portefeuille
houder

Agendapunt

Bijlage - IM-lijst B&V december 2016

GL, PvdA, Energiebank
Groningen
CU

11

201555

B&V

cie

22

In groen is verzoek aan griffie

GL, PvdA, Vergroening van
Stadspartij, tuinen
PvdD

7

201627

2/4

1. te bezien hoe door middel van aanpassing of intensivering van communicatie richting de doelgroepen
verdere verstening kan worden voorkomen en verdere vergroening kan worden bewerkstelligd;
2. de raad hierover te informeren voor de begroting 2017.

bij de nadere uitwerking van de varianten voor de Oosterhamrikzone tenminste één optie aan de raad voor
Uitwerking
fietsvariant Gerrit te leggen waarin in gehele afsluiting van de Gerrit Krolbrug voor autoverkeer wordt uitgewerkt.
Krolbrug

GL

6

201615

om te onderzoeken of een Energiebank in Groningen gerealiseerd kan worden.

B&V

B&V

B&V

Verminder uitstoot in het voorstel ten aanzien van de stadsdistributie ook een ambitie en conrete doelstelling te formuleren ten B&V
binnenstad
aanzien van het verminderen van de uitsoot vanal het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad. Gedacht kan
worden aan: vanaf … is onze binnenstad uitstootvrij.

D66, GL

11

201547

vrijblijvend te vragen hieraan een bijdrage te leveren;
2. aan alle maatschappelijke instellingen en bedrijven te vragen om kenbaar te maken welke
stappen zij nu al zetten op het gebied van duurzaamheid en te zoeken naar creatieve
manieren om voor iedereen in de Stad duidelijk zichtbaar te maken wie wat doet op het
gebied van duurzaamheid.

verzoekt het college:

Dictum

D66, PvdA, Samen met de Stad 1. haar ambitie dat Groningen in 2035 energieneutraal is nog nadrukkelijker kenbaar te
maken bij alle maatschappelijke instellingen en bedrijven en alle partijen in de stad
S&S

5

Titel

201516

Jaar - M Indieners
Nr
nd

Moties en initiatiefvoorstellen

motiebrief 20/9/16: najaar
2016 nadere informatie

motiebrief 25/5/16: in de
zomer nadere info

betrekken bij LTA 20152015 Stadsdistributie
voorstel: op afgehandeld
zetten

betrokken bij routekaart en
energiemonitor

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

motie

motie

motie

motie

motie

Afgehandeld Soort

Gijsbertsen

Begroting 2016

2-12-2016

Gijsbertsen

Voorjaarsnota 2016 Van Keulen /

Voorkeurs-variant De Rook
vervanging Gerrit
Krolbrug en
Principebesluit
autoverbinding
Oosterhamrik-zone

Van Keulen

Gijsbertsen

het Programma
Groningen geeft
energie 2015-2018

Begroting 2016

Portefeuille
houder

Agendapunt

Bijlage - IM-lijst B&V december 2016

S&S, PvdD, Liften naar het
Oosten
GL

7

201637

1. de mogelijkheid van het organiseren van een milieustraat en stratenactie ook te promoten in andere
buurten, wijken en dorpen;
2. de buurten, wijken en dorpen die belangstelling hebben voor het organiseren hiervan ook te
faciliteren, zoals dat nu ook al in de Korrewegwijk gebeurt;
3. de raad bij het begrotingsdebat 2017 te informeren hoe bovenstaande vorm en inhoud kan krijgen.

verzoekt het college:

Dictum

23

PvdA, SP,
GL, CDA,
PvdD, CU,
S&S

7

9

201640

201642

Alle drie kavels
kunnen aan een
partij gegund
worden

Groene Gevels

In groen is verzoek aan griffie

D66, GL,
PvdD

7

201638

B&V

B&V

B&V

B&V

B&V

cie

3/4

het uitgangspunt los te laten om in pricipe maximaal twee van de drie kavels aan een partij te gunnen, maar B&V
elke te vergeven kavel te gunnen aan die partij die het beste voldoet aan de opgestelde criteria

1. te onderzoeken of de gevels van panden die eigendom zijn van de gemeente geschik zijn voor
geveltuinen;
2. bewoners, bedrijven en onderwijsinstellingen van Groningen actief te informeren over de
mogelijkheden van geveltuinen en de voordelen hiervan.

PvdD, GL, Invoering van de ja- 1. onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een ja / ja sticker in Groningen, zoals dat
eerder in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan;
D66, S&S, ja sticker
2. en de raad hier voor het eind van het jaar over te informeren.
CU

1. te onderzoeken op welke manier het liften richting Oosten/A7 beter kan worden ingericht;
2. de raad te informeren over de uitkomsten hiervan.

Verkeers-veiligheid 1. meldingen van onveilige situaties in 30 km gebieden te registreren en te inventariseren;
vergroten op 30
2. deze inventarisatie te voegen bij de reeds bestaande knelpuntenlijst uit de notitie verkeersveiligheid
kilometerwegen
en in de begroting 2017 aan te geven welke aanpak voor deze knelpunten wordt voorgestaan;
door inrichting
3. inwoners na meldingen van onveilige situaties in 30 km gebieden te attenderen op de gebiedsteams
met de wijkbudgetten en te wijzen op het ontwikkelen van bewonersinitiatieven met betrekking tot
een verkeersveilige inrichting van die 30 km gebieden;
4. de wijkwethouders hier een actieve rol in te laten spelen.

CU, PvdA,
D66, SP
GL, PvdD,
Stadspartij

7

201635

CU, PvdA, Milieustraten
SP,
Stadspartij,
D66, S&S

7

Titel

201634

Jaar - M Indieners
Nr
nd

Moties en initiatiefvoorstellen

2e kwartaal 2017

motiebrief 20/9/16: college
komt hier in najaar op terug

motiebrief 20/9/16: op basis
van Amsterdamse onderzoek
en ervaringen genoemde
gemeenten volgt begin 2017
voorstel

2e kwartaal 2017

motiebrief 20/9/16: nadere
info via MJP verkeer &
vervoer, december 2016

motiebrief 20/9/16: is staand
beleid

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

motie

motie

motie

motie

motie

motie

Afgehandeld Soort

Van
Keulen

Voorjaarsnota 2016

Aanbesteding
fietsbeheer

2-12-2016

de Rook

Van Keulen

Voorjaarsnota 2016 Gijsbertsen /

Voorjaarsnota 2016 Gijsbertsen

Voorjaarsnota 2016 De Rook

Voorjaarsnota 2016 De Rook

Portefeuille
houder

Agendapunt

Bijlage - IM-lijst B&V december 2016

201651

GL, D66,
PvdD, CU

Gas terugnemen

Titel

In groen is verzoek aan griffie

11

Jaar - M Indieners
Nr
nd

4/4

1. om te onderzoeken of wijken afgesloten kunnen worden van het gasnet, uiteraard mits er een
alternatief gegarandeerd is;
2. dit mee te nemen in de routekaart Energieneutraal 2035;
3. de raad hierover te informeren voor de zomer van 2017.

verzoekt het college:

Dictum

Moties en initiatiefvoorstellen

B&V

cie

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

motie

Afgehandeld Soort

Gijsbertsen

Begroting 2017

2-12-2016

Portefeuille
houder

Agendapunt
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Raadsvoorstel - Verordening tot wijziging Graafverordening en . . .

/^"^ Gemeente

^roningen

Raadsvoorstel

Onderwerp

Verordening tot wljzjging Graafverordening en Telecommunicatieverordening

Registratienr.

5992627

Steller/telnr.

Jan Koops v a n ' t J a g t / 8 5 1 2

Classificatie

• Openbaar o Getieim

Portefeuillehouder

Van Keulen

•

Bijiagen 4

Vertrouwelijk
Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
I.
de v e r o r d e n i n g tot wijziging van de Graafverordening Gemeente Groningen vast te
stellen;
II.
de v e r o r d e n i n g tot wijziging van de T e l e c o m m u n i c a t i e v e r o r d e n i n g Gemeente
Groningen 2008 vast te stellen;
III.
deze besluiten bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties;

Samenvatting
Op 19 juli 2000 respectievelijk 26 november 2008 heeft uw raad de Graafverordening gemeente Groningen
en de Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Groningen vastgesteld. Met voorliggende
verordenlngen tot wijziging wordt de systematiek voor de jaarlijkse actuallsatle van de herstraattarieven
vastgelegd en worden een aantal verwijzingen naar andere wetten en de APV geactuallseerd.

B&W-beslult d.d.: 8 november 2016

Afgehandeld en naar archlef

Datum
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Aanleiding en doel
Elk jaar stelt ons college de herstraattarieven voor het herstel en onderhoud van de verhardingen en
groenvoor-zieningen in onze gemeente vast. Deze jaarlijkse vaststelling volgt ult de gemeentelljke
Telecommunlcatle-verordening en de Graafverordening. Belde verordenlngen stellen regels voor het
graven In de openbare grond. De eerste verordening is van toepassing op de aanbieders van openbare
telecommunicatie- of omroepnetwerken en de daarblj behorende beleidsregels. De tweede geldt voor de
aanbieders van openbare nutsvoorzienlngen.
De jaarlljks door ons vast te stellen tarieven (prijzen per m2) vioeien - net als In veel andere Nederlandse
gemeenten - rechtstreeks voort ult de
1. In 1990 In samenwerking tussen de koepels van nutsbedrljven en de VNG opgestelde "Leidraad voor
gemeenten en nutsbedrljven Inzake (her-) straatwerkzaamheden". In deze leidraad Is onder andere een
rekensystematiek opgenomen voor het bepalen van tarieven waarin rekening wordt gehouden met
bijvoorbeeld de lokale grondsoort(en);
2. de jaarlljks door het GPKL (Gemeentelljk Platform Kabels en Leidlngen) geactuallseerde transport-, loon-,
en materlaaltarieven voor de sector Grond-, Wegen- en Waterbouw (GWW). Voor de actuallsatle van deze
tarieven wordt gebrulk gemaakt van de jaarlijkse CBS indexcljfers. De tarieven voldoen daarmee aan de els
van marktconformlteit.
Het felt dat de gehanteerde methodiek voor het actuallseren van deze tarieven ieder jaar hetzelfde Is, bledt
de mogelljkheld om deze methodiek op te nemen In de betreffende verordenlngen. Daarmee Is het niet
langer nodig om Ieder jaar de herstraattarieven zelf door ons college te laten vaststellen. DIt raadsvoorstel
voorzlet In een aanpassing van de gemeentelljke Telecommunlcatie-verordening en de Graafverordening
om dit mogelljk te maken.
Kader
Kader waarblnnen de Graafverordening valt is de Gemeentewet en de APV gemeente Groningen.
Het kader voor de Telecommunicatieverordening 2008 wordt gevormd door de Gemeentewet en de
Telecommunlcatlewet.
Argumenten en afwegingen
Voor de vereenvoudiging van dIt proces zien wij twee mogelljkheden:
- meenemen van de herstraattarieven in de jaarlijkse actuallsatle van de gemeentelljke tarlevenverordening;
- vastleggen van de berekeningsmethodiek in de betreffende verordenlngen.
Het meenemen van de herstraattarieven in de jaarlijkse actualisatie van de tarlevenverordening zou er toe
lelden dat de herstraattarieven al in augustus berekend moeten worden met de uur- materlaaltransporttarleven die op dat moment gelden in de Grond-, wegen- en watersector. Daarmee zouden we in
Groningen In het daaropvolgende jaar dus werken met tarieven die bijna een half jaar achterlopen op de
werkelljke tarieven. Bovendlen zouden onze herstraattarieven dan afwijken van de tarieven die andere
gemeentes In rekening brengen bij nuts- en telecombedrljven. Het vastleggen van de rekenmethodiek In de
verordenlngen bledt de mogelljkheld om de tarieven - conform alle andere gemeenten - aan het eind van
het jaar te blljven berekenen waardoor deze op de meest actuele GWW tarieven kunnen worden gebaseerd
en gelljk zljn aan de herstraattarieven van andere (vergelljkbare) gemeenten. Wij stellen daarom voor deze
laatste mogelljkheld te klezen en de betreffende verordenlngen op dIt punt aan te passen.

Maatschappelijk draagvlak en participatie
Niet van toepassing.
Financiele consequenties
Niet van toepassing.
Overige consequenties
Niet van toepassing.
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Vervolg
Na vaststelling van de verordenlngen tot wijziging van de Telecommunicatieverordening 2008 en de
Graafverordening zai dit besluit bekend worden gemaakt via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties.

Met vrlendelljke greet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Gudsten

de secretarls,
Peter Teesink
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-ontwerp-

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE TELECOMMUNICATIEVERORDENING 2008 GEMEENTE
GRONINGEN.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
();
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van
<datum>;
gelet op artikel 5.4, vierde lid van de Teleconununicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;
HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Graafverordening Gemeente Groningen
Artikel I Wijziging verordening
de Telecommunicatieverordening 2008 Gemeente Groningen wordt als volgt gewijzigd:
A. De aanhef wordt gewijzigd door "artikel 4.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet" te wijzigen in
"artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet".
Nieuwe tekst
Bestaande tekst
Aanhef.
Aanhef.
(...)
(...)
gelet op artikel 4.4, vierde lid van de
gelet op artikel 5.4, vierde lid van de
Teleconununicatiewet en artikel 149 van de
Telecommunicatiewet en artikel 149 van de
Gemeentewet;
Gemeentewet;
(...)
(...)
B. In artikel 5, lid 3 wordt de tekst vervangen door "Het herstel van de openbare gronden als genoemd in
artikel 1.1, onder aa, van de wet, geschiedt door of in opdracht van het college tegen marktconforme, bij de
aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per m2) zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in
samenwerking tussen de koepels van nutsbedrljven en de VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en
nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de jaarlljks door het GPKL (Gemeentelljk Platform
Kabels en Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en materiaaltarieven."
Bestaande tekst
Artikel 5 Aanvullende verplichtingen
(...)
3. Het herstel van de openbare gronden als genoemd in
artikel 1.1, onder aa, van de wet, geschiedt door of in
opdracht van het college, tegen daarvoor jaarlljks door het
college vastgestelde, bij de aanbieder in rekening te
brengen tarieven.
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Nieuwe tekst
Artikel 5 Aanvullende verplichtingen
(.-)
3. 3. Het herstel van de openbare gronden als genoemd in
artikel 1.1, onder aa, van de wet, geschiedt door of in
opdracht van het college tegen marktconforme, bij de
aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per m2)
zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in
samenwerking tussen de koepels van nutsbedrijven en de
VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en
nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de
jaarlljks door het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels
en Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en
materiaaltarieven.
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-ontwerp-

TELECOMMUNICATIEVERORDENING 2008 GEMEENTE GRONINGEN
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
(bijiage raadsverslag nr

);

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november2016;

gelet op artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Telecommunicatieverordening 2016 gemeente Groningen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
w e t : Telecommunicatiewet;
openbaar elektronlsch communicatienetwerk : telecommunlcatienetwerk als bedoeld in
artikel 1.1, onder h, van de wet;
kabels : kabels als bedoeld in artikel 1.1, onder z, van de wet;
voorzieningen : ondergrondse ondersteunlngswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet,
en kabels;
openbare gronden : openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, onder aa, van de
wet;
aanbieder: aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in
artikel 5.1, eerste lid, van de wet;
werkzaamheden : werkzaamheden In verband met de aanleg, instandhouding en opruiming
van kabels ten dienste van een openbaar elektronlsch communicatienetwerk In of op
openbare gronden;
gedoogpllchtlge : degene op wie een gedoogpllcht rust als bedoeld In artikel 5.2, eerste lid,
van de wet;
college : college van burgemeester en wethouders;
melding : melding als bedoeld In artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de wet;
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•

instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld In artikel 5.4 eerste lid, onder b, van
de wet;

•

huisaansluiting : het gedeelte van een kabel van minder dan 15 m2 in openbare gronden dat
een openbaar elektronlsch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als
bedoeld onder artikel 1.1, onder k, van de wet;

•

werkzaamheden van niet ingrljpende aard : het aanbrengen of verwijderen van kabels in
reeds aangebrachte voorzieningen:
0

reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk van minder dan 15
m2 en niet vallend onder artikel 3 van deze verordening;

0

het maken van hulsaansluitingen.

•

werkzaamheden van ingrljpende aard : opbreklngen in de openbare grond van meer dan 15
m2;

•

verhardingen : alle soorten bestratingsmateriaal en asfaltverhardingen.

Artikel 2 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden
1. Een aanbieder die werkzaamheden van ingrijpende aard wil verrichten, meldt dit voornemen ten
minste acht weken voor de aanvang aan het college met een door het college vastgesteld formulier.
2. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het
college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voor te berelden.
3. Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogpllchtlge
dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste
lid, schriftelijk In kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere
gedoogpllchtlge.
4. Voor het verrichten van werkzaamheden van niet Ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met
een melding aan het college, minlmaal twee dagen voorafgaande aan de werkzaamheden, met een
daarvoor door het college vastgesteld formulier.
Artikel 3 Ernstlge belemmeringen en storingen
Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de
communicatle in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet, volstaat de aanbieder met een
melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder maakt achteraf zo spoedig
mogelljk melding van de werkzaamheden via een door de burgemeester vast te stellen formulier aan
de burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar
Artikel 4 Gegevensverstrekking
1. Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, verstrekt de aanbieder in
ieder geval de volgende gegevens:
0

naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het
netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert.

0

een opgave van het aantal kabels en/of bulzen dat direct met kabels wordt gevuld of
Ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;

30

Raadsvoorstel - Verordening tot wijziging Graafverordening en . . .

o

een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf In kennis worden gesteld
van de voorgenomen datum van aanvang, beeindlging en de aard van de
werkzaamheden;

0

een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:
1^ een opgave van het gewenste trace met daarblj duldelijke (digitale) tekeningen en
daarop aangegeven wat de te verbinden locaties en maatvoeringen zijn;
T een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden
geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan;
3^ een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;
4^ de doorsnede van de kabel en indien van toepassing de kabelgoot;
5*^ de opgave van ondergrondse (handholes en dergelljke) of bovengrondse kasten
waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen
daarvan;
6^ naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers
of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen
aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden
vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelljke calamiteiten;
7^ de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige
kabels en leidingen waarborgen;
8^ de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren
werkzaamheden;
9^ alle overige van belang zljnde feiten en omstandigheden gelet op de In artikel 5.4
leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen.

2. Bij de melding als bedoeld In artikel 2, vierde lid, van deze verordening, verstrekt de aanbieder in
ieder geval de volgende gegevens:
o

naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het
netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert.

o

een opgave van het aantal kabels en/of bulzen dat direct met kabels wordt gevuld of
ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;

o

een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld
van de voorgenomen datum van aanvang, beeindlging en de aard van de
werkzaamheden;

0

naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of
onderaannemers die belast zljn met de werkzaamheden en van een door hen
aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden
vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelljke calamiteiten;

0

alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 5.4
leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen.
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Artikel 5 Aanvullende verplichtingen
1. De aanbieder is verplicht bij de werkzaamheden van ingrijpende aard als bedoeld in artikel 2,
eerste lid van deze verordening, omwonenden en bedrijven ter plaatse van de uit te voeren
werkzaamheden per brief en/of openbare publlcatie te informeren.
2. Op het moment van de opievering van de werkzaamheden is de aanbieder op verzoek van het
college verplicht gegevens omtrent de llgging van zljn kabels te verstrekken en een overzicht te
geven van de niet in gebruik zijnde kabels.
3. Het herstel van de openbare gronden als genoemd In artikel 1.1, onder aa, van de wet, geschiedt
door of in opdracht van het college tegen marktconforme, bij de aanbieder in rekening te brengen
tarieven (prijzen per m2) zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in samenwerking tussen de
koepels van nutsbedrijven en de VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven
inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de jaarlljks door het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en
Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en materiaaltarieven.

Artikel 6 Besllstermljn en aanhouding
1. Een besluit op een melding als bedoeld In artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt
genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een besluit niet binnen acht
weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarblj een
redelijke termijn waarbinnen het besluit wel tegemoet kan worden gezien.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, houdt het college het besluit aan,
indien er In verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch
communicatienetwerk een vergunning als bedoeld In de Woningwet, de Wet milleubeheer of een
kapvergunning Is vereist.
Artikel 7 Voorschriften en beperklngen bij instemming
1. Het instemmingsbesluit ingevolge artikel 6 van deze verordening, heeft een maximale
werkingsduur van drie maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltoold binnen negen maanden
na aanvang van de werkzaamheden, tenzlj In het Instemmingsbesluit anders Is bepaald.
2. Het college kan voorschriften opnemen in het instemmingsbesluit, weike betrekking hebben op
het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming
van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de
voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige In de grond aanwezige werken, alsook
over de afmetingen van kasten, handholds en andere toebehoren, behorende bij een openbaar
elektronisch communicatienetwerk.
3. Indien binnen een jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de
aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het
herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.
4. De raad verleent het college van burgemeester de bevoegdheid tot het stellen van nadere
uitvoeringsbepallngen ten aanzien van melding van werkzaamheden, technische bepalingen en
verkeersmaatregelen.
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Artikel 8 Plaatsbepaling
Het is de aanbieder niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het college af te
wijken van de in het instemmingsbesluit vastgelegde en aangewezen plaats.
Artikel 9 Kruising waterwegen en Kunstwerken
Voor het leggen en In stand houden van kabels door of over water of In en aan kunstwerken kunnen
door de aanbieder en het college afzonderlijke overeenkomsten worden aangegaan.
Artikel 10 (Mede) gebruik van voorzieningen en vooroverleg
1. Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk
(mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht
van het college, aangelegde voorzieningen.
2. Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid van deze verordening, dan wel een door het
college geentameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid van
deze verordening, is er mede op gerlcht te bepalen of en zo ja langs weIke delen van het trace
gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid van dit
artikel.
3. Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de
vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbulzen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de
aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen
gebruik te maken.
4. Indien gebruikt wordt gemaakt van reeds bestaande voorzieningen van andere aanbieders als
bedoeld In lid 1 van dit artikel, kan een kostenvergoeding voor het medegebruik in rekening worden
gebracht
5. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de
aanbieder een alternatief trace te kiezen, of aan andere aanbieders een billljk verzoek tot
medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12, van de wet.
Artikel 11 Opschorting werkzaamheden
Indien de weersomstandlgheden, naar het oordeel van het college, de werkzaamheden niet toelaten,
kan het college de aanbieder verpllchten de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk op te
schorten.
Artikel 12 Overdracht voorzieningen
Indien kabels en beschermingswerken worden overgedragen aan een nieuwe aanbieder draagt deze
zorg voor een voldoende, algemene registratie van zijn kabels; melding bij het Kabels en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) wordt als voldoende aangemerkt.
Artikel 13 Wijzigingen voorzieningen
1. De aanbieder stelt het college onverwijid schriftelijk In kennis van het felt dat de eigendom, de
exploitatie of het beheer van de kabel verandert of dat de kabel niet langer ten dienste staat van een
openbaar elektronisch telecommunlcatienetwerk in of op openbare gronden
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2. Indien de aangelegde kabels gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar niet in gebruik
zijn geweest ten behoeve van een openbaar elektronisch communicatienetwerk is de aanbieder
verplicht op verzoek van het college de kabels op eigen kosten op te ruimen.
3. Onverminderd het bepaalde In het tweede lid van dit artikel kan het college, indien de aangelegde
kabels gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar niet in gebruik zijn geweest ten behoeve
van een openbaar elektronlsch communicatienetwerk, precarlo in rekening brengen bij de aanbieder
van het netwerk.
Artikel 14 Relkwijdte
Het college kan afwijken van het bepaalde in deze verordening, Indien het college met de aanbieder
een privaatrechtelijke overeenkomst heeft gesloten betreffende de uitvoering van de in artikel 5 lid 3
van deze verordening genoemde werkzaamheden.
Artikel 15 Overgangsrecht
1. De bepalingen van de Telecommunicatieverordening gemeente Groningen zijn van toepassing op
meldlngen waarop reeds krachtens diezelfde verordening is beslist, maar waarvan de uitvoering op
het moment van inwerkingtreding van deze verordening, nog niet is gereallseerd.
2. Indien voor het tijdstip van Inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op
grond van de Telecommunicatieverordening gemeente Groningen maar waarop nog niet is beslist,
worden daarop de bepalingen van deze verordening toegepast.
Artikel 16 Intrekking oude verordening
De Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Groningen wordt ingetrokken op de dag dat deze
verordening In werking is getreden.
Artikel 17 Inwerking
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking
Artikel 18 CIteerartlkel
Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening 2016 gemeente Groningen.
Ondertekening

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van

2016.

De voorzitter,

De griffier.

Peter den Oudsten.

Toon Dashorst
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-ontwerpVERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE GRAAFVERORDENING GEMEENTE GRONINGEN.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
();
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van
<datum>;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.7, vierde lid van de APV gemeente Groningen;
HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Graafverordening Gemeente Groningen
Artikel I Wijziging verordening
de Graafverordening Gemeente Groningen wordt als volgt gewijzigd:
A. De aanhef wordt gewijzigd door "artikel 26, vierde lid van de APV gemeente Groningen" te wijzigen in
"artikel 2.7 vierde lid van de APV gemeente Groningen".
Bestaande tekst
Aanhef.
(...) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
van ....; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en
artikel 26, vierde lid van de APV gemeente Groningen;
(...)

Nieuwe tekst
Aanhef.
(...) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
van ....; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en
artikel 2.7, vierde lid van de APV gemeente Groningen;
(...)

B. Artikel 3 lid 3 wordt de tekst vervangen door "Het herstel van de openbare gronden geschiedt door of in
opdracht van het college tegen marktconforme, bij de aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per
m2) zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in samenwerking tussen de koepels van nutsbedrijven en de
VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de
jaarlljks door het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en
materiaaltarieven."
Bestaande tekst
Artikel 3 Voorschriften en beperkingen bij instemming
(.-.)
3.3 Het herstel van de openbare gronden geschiedt door of
in opdracht van het college tegen daarvoor jaarlljks door
het college vastgestelde, bij de aanbieder in rekening te
brengen tarieven.
(...)
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Nieuwe tekst
Artikel 3 Voorschriften en beperkingen bij instemming
(...)
3.3 Het herstel van de openbare gronden geschiedt door of
in opdracht van het college tegen marktconforme, bij de
aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per m2)
zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in
samenwerking tussen de koepels van nutsbedrijven en de
VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en
nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de
jaarlljks door het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels
en Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en
materiaaltarieven.
(...)
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-conceptGRAAFVERORDENING GEMEENTE GRONINGEN
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
(bijiage raadsverslag nr. ... );
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.7, vierde lid van de APV
gemeente Groningen;
overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen met betrekking tot de uitvoering
van graafwerkzaamheden door nutsbedrijven in de openbare gronden, met het oog op:
- de controle op en coordinatie van deze graafwerkzaamheden;
- de controle en het overzicht op de ondergrondse infrastructuur in openbare gronden;
- de controle op de kwaliteit van het herstraatwerk;
HEEFT BESLOTEN:
Vast te stellen de volgende verordening:
Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en
opruiming van kabels en leidingen ten behoeve van een openbare nutsvoorziening.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. openbare nutsvoorziening:
voorziening van openbaar nut, die wordt getransporteerd middels kabels en leidingen
die zijn aangebracht in, op of boven openbare gronden;
b. kabels:
kabels en de daarbij behorende ondersteuningswerken, beschermingswerken en
signaalinrichtingen, alsmede inrichtingen die zijn bestemd om daarin verbinding tot
stand te brengen tussen kabels in, op of boven openbare gronden enerzijds en kabels in
gebouwen en daarmee een geheelvormende gronden anderzijds, dan wel tussen
laatstgenoemde kabels onderling;
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c. leidingen:
leidingen en de daarbij behorende ondersteuningswerken, beschermingswerken en
inrichtingen, alsmede inrichtingen die zijn bestemd om daarin verbinding tot stand te
brengen tussenleidingen in, op of boven openbare gronden enerzijds en leidingen in
gebouwen en daarmee een geheel vormende gronden anderzijds, dan wel tussen
laatstgenoemde leidingen onderling.
d. openbare gronden :
1. openbare wegen met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, fietspaden,
glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen
en andere werken;
2. plantsoenen, pleinen, wateren met de daarbij behorende bruggen en andere
plaatsen die voor eenieder toegankelijk zijn;
e. aanbieder:
aanbieder van een openbare nutsvoorziening;
f. werkzaamheden:
werkzaamheden in en op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding
en opruiming van kabels en leidingen ten dienste van een openbare nutsvoorziening;
g. college:
college van burgemeester en wethouders;
h. melding:
melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld onder f;
i. instemmingsbesluit:
besluit van het college inhoudende instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van
uitvoering van werkzaamheden als bedoeldonder f.
j . breekgat:
opbreking in
i de openbare grond van beperkte omvang (maximaal 15 m^) welke
normaliter binnen 24 uur provisorisch hersteld wordt.
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k. sleuf:
opbreking in de openbare grond van grote omvang (meer dan 15 m^) waarbij het
opbreken gekenmerkt wordt door een lange doorlooptijd (meer dan 24 uur) en een
projectmatig karakter.
Artikel 2 Melding werkzaamheden
2.1 Breekgat
Eenmaal per jaar, in januari, meldt de aanbieder het voornemen tot het verrichten van
werkzaamheden bij het college, ter verkrijging van een instemmingsbesluit.
Bij de melding dient de aanbieder de volgende gegevens te verstrekken:
a. naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel(s) of leiding(en) in
eigendom heeft, degene die de kabel(s) of leiding(en) beheert en degene die de
kabel(s) of leiding(en) exploiteert;
b. opgave van het gebruiksdoel.
2.2 Sleuf
Voor het verkrijgen van een instemmingsbesluit dient de aanbieder in ieder geval acht
weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe in drievoud in
bij het college, onder vermelding van:
a. naam, adres en telefootmummer van degene die de kabel(s) of leiding(en) in
eigendom heeft, degene die de kabel(s) of leiding(en) beheert en degene die de
kabel(s) of leiding(en)exploiteert;
b. opgave van het gebruiksdoel.
Vergezeld van:
c. een tekening, op ondergrond van de Grootschalige Basiskaart Gemeente Groningen,
met daarop aangegeven het gewenste trace inclusief maatvoering;
d. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:
- het voorgenomen tijdstip van aanvang en van beeindlging van de werkzaamheden;
- een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst,
alsmede van de situering daarvan;
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- een omschrijving van eventuele opbrekingen;
- de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige
kabels en leidingen;
- naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemers(s) die
belast is (zijn)met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de
uitvoering van de werkzaamheden;
- welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de
voorgenomendata van aanvang en beeindlging en van de aard van de
werkzaamheden.
Artikel 3 Voorschriften en beperkingen bij instemming
3.1 Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen
verbinden in het belang van:
a. de openbare orde;
b. het voorkomen of beperken van schade of overlast, door de werkzaamheden
toegebracht aan de gemeente of aan derden;
c. de bruikbaarheid van de openbare gronden;
d. het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;
e. het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;
f. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
g. de bescherming van groenvoorzieningen;
h. de bescherming van het milieu.
3.2 Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in
ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over
het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een
zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de
voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.
3.3 Het herstel van de openbare gronden geschiedt door of in opdracht van het college
tegen marktconforme, bij de aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per
m2) zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in samenwerking tussen de koepels
van nutsbedrijven en de VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en
nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de jaarlljks door het GPKL
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(Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen) geactuaUseerde transport-, loon-, en
materiaaltarieven.
3.4 Indien binnen een jaar na groot onderhoud c.q. herinrichting van de openbare
gronden de aanbieder noodzakelijke werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college
bijzondere voorwaarden stellen aan de wijze van herstel. De kosten hiermee gepaard
gaande zijn voor rekening van de aanbieder.
Artikel 4 Beleidsregels
4.1 Het college kan beleidsregels stellen inzake de bij de melding te verstrekken
administratieve gegevens, alsmede ter bescherming van de in artikel 3.1 genoemde
belangen.
4.2 De uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels of
leidingen, en het medegebruik van voorzieningen dienen te geschieden conform de
technische bepalingen zoals deze eveneens door het college in beleidsregels kunnen
worden vastgesteld.
Artikel 5 Verwijderen kabels en leidingen
Kabels dan wel leidingen van de aanbieder die door deze aanbieder blijvend buiten
gebruik zijn gesteld, dienen bij het open liggen van de sleuf te worden verwijderd.
Hiervan kan worden afgeweken indien het college daarvoor toestemming verleent.
Artikel 6 Kabels en leidingen in waterwegen
Voor het leggen en in stand houden van kabels dan wel leidingen door of over water of
in kunstwerken kunnen door de aanbieder en het college afzonderlijke overeenkomsten
worden aangegaan.
Artikel 7 Plaatsbepaling
Het is de aanbieder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het college
van de aangewezen plaats, vastgelegd in het instemmingsbesluit, af te wijken.
Artikel 8 Tijdsbepaling
Indien na verkrijging van het instemmingsbesluit de werkzaamheden niet op de
geplande datum of in het geheel niet worden uitgevoerd, dient de aanbieder het college
daarvan onverwijid in kennis testellen. De geldigheid van het instemmingsbesluit
vervalt ten aanzien van breekgaten 1 jaar na datum van afgifte; ten aanzien van
sleuven vervalt de geldigheid 3 maanden na datum van afgifte.

40

Raadsvoorstel - Verordening tot wijziging Graafverordening en . . .

Artikel 9 Breekverbod
Indien de weersomstandlgheden naar het oordeel van het college de werkzaamheden
niet toelaten, kan het college de aanbieder een tijdelijk breekverbod opleggen.
Artikel 10 Zakelijk karakter instemmingsbesluit
Indien de kabel dan wel de leiding wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder,
gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel dan wel de leiding van
de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 11 Reikwijdte
Het college kan afwijken van het bepaalde in deze verordening, indien het college met
de aanbieder een privaatrechtelijke overeenkomst heeft gesloten betreffende de
uitvoering van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden.
Artikel 12 Intrekking oude verordening
De Graafverordening gemeente Groningen wordt ingetrokken op de dag dat deze
verordening in werking is getreden.
Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van
bekendmaking.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als 'Graafverordening 2016 gemeente
Groningen'.

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van

2016

De griffier,

De voorzitter.

Toon Dashorst.

Peter den Oudsten.
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Gemeente

yjron/ngen

Raadsvoorstel

Onderwerp
Nacalculatie herhuisvesting Stadsbeheer
Registratienr. 5977125
Steller/telnr.
Henk Weggemans/6052

Bijiagen 1

Classificatie
• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)
Portefeuillehouder

Roeland van der Schaaf

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
I. De nacalculatie met betrekking tot de herhuisvesting van Stadsbeheer vanaf de locatie
Gotenburgweg vast te stellen
II. De structurele vrijval van € 4.000,- na afronding van het project toe te rekenen aan de
bezuinigingstaakstelling Vastgoed van € 2 miljoen.

Samenvatting
In 2014 heeft uw raad ingestemd met het voornemen o m de locatie Gotenburgweg te verkopen.
Hierdoor zou Stadsbeheer vanaf die locatie elders gehuisvest moeten worden. Voor dit project heeft
de gemeenteraad in 2 besluiten een totaal krediet van € 2.807.000 beschikbaar gesteld
Door een aantal factoren heeft het project onder tijdsdruk gestaan. Echter door de inzet en
samenwerking van alle partijen is de kritische datum van 1 September 2016 gehaald; ontruiming van
de Gotenburgweg en in gebruik nemen van de nieuwe locatie aan de Duinkerkenstraat

B&W-besluit d.d.:15 november 2016

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum
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Aanleiding en doel
Eind 2012 is een herhuisvestingsplan geschreven waarin is aangegeven dat inkrimping van de
gemeentelijke huisvesting mogelijk is. De verschillende voors en tegens van het bestaande
kernvastgoed zijn daarin gewogen. Uiteindelijk is besloten o m de locatie Gotenburgweg 46 af te
stoten.
Het uiteindelijke doel is de afname van structurele huisvestingslasten door middel van het afstoten
van het gemeentelijk vastgoed aan de Gotenburgweg 46 met bijbehorend terrein van p i m . 4 hectare
(inclusief bestrating) en het efficient huisvesten van gemeentelijk personeel en materieel dat daar nu
nog gehuisvest is.
Het complex aan de Gotenburgweg 46 heeft vanaf die periode tot voorjaar 2016 te koop gestaan.
Kader
Raadsbesluit "Herhuisvesting i.v.m. verkoop Gotenburgweg 4 6 " d.d. 24 februari 2016, nr 6d
Raadsbesluit "Voortgang herhuisvesting Stadsbeheer" d.d. 28 September 2016, nr 6g
Argumenten en afwegingen
n.v.t.
Maatschappeliik draagvlak en participatie
Doordat de beide locaties van Stadsbeheer naast elkaar zijn gehuisvest op Duinkerkenstraat 45 en 47
is er een belangrijke stap gezet in de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering. Zowel
Management als MR zijn positief over de nieuwe locatie.
Financiele consequenties
Voor het project is een krediet van € 2.807.000 beschikbaar gesteld. Vanuit de nacalculatie blijkt dat het
project binnen het beschikbare krediet is afgerond.
Overige consequenties
n.v.t.
Vervolg

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink
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Aanleiding
De herhuisvesting van Stadsbeheer maakt deel uit van het Uitvoeringsbesluit Stadsbeheer 2012. Op
24 februari 2014 heeft de gemeenteraad besloten de herhuisvesting van Stadsbeheer uit te gaan
voeren door akkoord te gaan met de verkoop van de locatie Gotenburgweg 46.
De doelstelling hierbij is een effectievere bedrijfsvoering te realiseren, versnippering van diensten te
reduceren en integratie tussen de diensten en medewerkers te bevorderen.
Medio 2015 is gestart met onderzoeken naar locaties voor passende herhuisvesting en zijn de
overleggen opgestart.

1. Projectbeschrijving
Het project herhuisvesting Stadsbeheer is opgebouwd uit een aantal fases:
1. in overleg met betrokkenen het programma van eisen op te stellen
2. Onderzoek naar geschikte alternatieven voor herhuisvesting en keuze bepalen
3. Voorbereiden verbouwing en verhuizing nieuwe locatie en ontruiming Gotenborgweg
4. Uitvoering van de verbouwing en de verhuizing nieuwe locatie en ontruiming van de
Gotenburgweg en overdracht aan de nieuwe eigenaar.
Door de tijdsdruk op het project liepen de fases 3 en 4 door elkaar heen omdat er in enkele maanden
alles moest gebeuren. Omdat naast Stadsbeheer ook andere directies de locatie Gotenburgweg als
opslagterrein gebruikten moest hier apart overleg mee gevoerd worden.

2. Kredietbesluiten
Het totale krediet voor dit project bestaat uit € 2.807.00,- en is bij 2 raadsbesluiten
vastgesteid.
l e raadsbesluit was op 24 februari 2016 voor een krediet van € 1.877.000,2e raadsbesluit was op 28 September 2016 voor een krediet van € 930.000,Op 28 februari 2016 heeft de gemeenteraad een 1^ krediet beschikbaar gesteld van 1,877
miljoen euro voor de herhuisvesting van Stadsbeheer.
Aangezien nog geen zicht was op de herhuisvesting van de timmerwerkplaats en slechts
beperkt zicht was op de herhuisvesting van de verkiezingsloods en de overkapping voor
voertuigen is aanvullend op begrotingsbasis een structureel budget van € 101.000,beschikbaar gesteld.
Dat zicht was er medio juni wel. De totale kosten aankoop, aanpassing van de terreinen, en
de verbouwing van de beschikbare loods kwamen uit op € 2.807.000,Daartoe is een extra krediet van € 930.000,- door de raad in haar vergadering van
28 September 2016 verstrekt. Deze is gedekt vanuit het beschikbare structurele budget van

€ 101.000,-.
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3. Tijdsplanning
Het tijdspad in dit project was bijzonder. Voordat het raadsbesluit van 24 februari 2016 was
genomen en er zicht was op vervangende huisvesting voor Stadsbeheer, was de
intentieovereenkomst met de koper voor de locatie Gotenburgweg al gesloten.
Opieverdatum hiervan was 1 September 2016. Deze opieverdatum is gehaald, de volledige
herhuisvesting voor Stadsbeheer niet. Hiervoor zijn tijdelijke maatregelen getroffen.

4. Aanbestedingsprocedures
De diverse aanbestedingsprocedures zijn in overeenstemming met de regelgeving
afgewikkeld. Vanwege de tijdsdruk is er met "tenzij-procedures" gekozen i.p.v. meervoudige
aanbestedingen voor een 1 op 1 aanbesteding m.b.t. de bouwkundige, installatie en terrein
werkzaamheden en de bouw van de overkapping.
De bouwkundige werkzaamheden in de loods zijn uitgevoerd door Geveke (al bekende
partner van de gem. Groningen), de installatiewerkzaamheden door Dekker& Struik (als
onderaannemer van Geveke), de overkapping is gebouwd door de fa. Roozendal en de
terrein werkzaamheden door Koers Aannemingen (partner Stadsbeheer) en de Wilde
(onderaannemer Roozendal).

5. Opievering en ingebruikneming
5.1.
Opievering Gotenburgweg
De locatie Gotenburgweg is conform afspraak op 31 augustus ontruimd.
In de ontruiming van de locatie hebben diverse partijen een rol gespeeld. De medewerkers
van Stadsbeheer hebben zelf de verplaatsing van de opslag van stenen, zand en het rijdend
materieel geregeld. De medewerkers van de timmerwerkplaats hebben de verhuizing van
hun voorraden voorbereid. Deze voorraden zijn deels verhuisd door de verhuizer en deels bij
de verhuizer in opslag geplaatst. De materialen voor de verkiezingen en de binnen
opgeslagen kunst zijn bij de verhuizer in opslag geplaatst.
5.2 Ingebruikneming nieuwe huisvesting (Duinkerkenstraat 47)
De nieuwe locatie Duinkerkenstraat 47 is per 1 augustus 2016 in eigendom verkregen.
Omdat het pand niet meer in gebruik was, hebben we een afspraak met de verhuurder
kunnen maken om eerder over het pand te kunnen beschikken. Dat gold niet voor het
buitenterrein, deze was nog in gebruik bij een andere partij.
De kantoren van de locatie Duinkerkenstraat 47 zijn eind augustus ingericht en in gebruik
genomen. Op 1 September is ook de rest van de locatie Duinkerkenstraat 47 in gebruik
genomen. Omdat op dat moment de koffieruimte en kleedruimte voor de medewerkers nog
niet gereed waren, zijn daar tijdelijke voorzieningen in geregeld. Per 1 oktober waren de
koffie- en kleedruimtes beschikbaar.
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6. Totaal definitieve kosten
Het kostenoverzicht is opgebouwd uit de hoofdposten.

rubriek
1
2
3
4
5
6

Prognose
/budget Kosten

Nog uit
te
voeren

Totale
kosten

Verschil
t.o.v.
budget

Aankoop DKSTR 47 626.500 609.218
Aanpassing locatie 1.054.000 1.181.910
Terreinverharding
405.000 434.903
Verhuizing
135.000
89.926
Diversen
461.500 238.305
Verkiezingloods
125.000
0

0 609.218
23.300 1.205.210
0 434.903
0
89.926
43.150 281.455
102.500
102.500

17.282
-151.210
-29.903
45.074
180.045
22.500

2.807.000 2.554.262

168.950 2.723.212

83.788

Total en

7. Verschillenanalyse
Vanuit het kostenoverzicht is de conclusie te trekken dat het project binnen de begroting is
afgerond. Tijdens de uitvoering van het project is gebleken dat binnen een aantal posten de
kosten minder waren dan de opgave. Echter waren er ook situaties waarbij het beter was
om het eerdere plan te herzien. Dat leidde tot meerwerk maar ook tot een beter resultaat.
De beslissingen voor deze aanpassingen werden in gezamenlijk overleg tussen Stadsbeheer
en het SSC genomen.
De kosten voor de aanpassing van de locatie Duinkerkenstraat 47 zijn hoger dan de prognose
omdat een aantal onderdelen niet in het bestek waren meegenomen, maar die toch
noodzakelijk bleken voor de inrichting en bedrijfsvoering. De terreinverharding van de
Rouaanstraat valt ca. 10% hoger uit vanwege de hogere kosten voor de afvoer van vervuilde
grond. Daarentegen vallen de verhuiskosten lager uit omdat er, voor de verhuizing, een
grote opruimactie heeft plaatsgevonden. De post "Diversen" blijft fors onder de prognose
omdat de kosten voor projectleiding (€ 105.000) niet gebruikt zijn. Het project is met eigen
medewerkers uitgevoerd. Ook de geraamde advieskosten van IGG zijn een stuk lager dan de
eerste begroting aangaf.
Het project is met een positief verschil van € 83.788,- afgesloten.

8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d.
Zie onder 7. Verschillenanalyse
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9. Handelwijze t.o.v. onder- en overschrijdingen
De totale uitgaven zijn € 84.000,- lager dan het krediet en de hierbij bijbehorende
kapitaallasten zijn € 4.000,- Wij stellen voor dit bedrag ad € 4.000,- aan te merken als een
deel van de realisatie van de bezuiniging vastgoed . Verder kunnen wij vaststellen dat de
structurele lasten die zullen voorvloeien uit deze investeringen, worden gedekt met de
beschikbare middelen.

10. Fiscale aspecten
Uiteraard is bij vrijwel de meeste transacties op gebruikelijke wijze de verschuldigde btw
betaald. Gezien de lopende afspraken tussen de belastingdienst en de gem. Groningen heeft
dit een financieel voordeel op het project.
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' Gemeente

yjroningen

Raadsvoorstel

Onderwerp

Wijziging Marktverordening Groningen 2010

Registratienr.

6008255

Steller/telnr.

Dijkstra / De Vries/8242

Classificatie

• Openbaar o Geheim

Portefeuillehouder

Van Keulen

Bijiagen 1

• Vertrouwelijk
Raadscommissie

B&V

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
I.
de Verordening tot wijziging van de Marktverordening 2010 vast te stellen en in werking te laten
treden op de dag na bekendmaking;
II.
het besluit onder I bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties.

Samenvatting
Het proces rondom het Masterplan Warenmarkt is in voile gang. Samen met de marktondernemers en de
CVAH wordt gefaseerd aan het plan gewerkt. De eerste fase van het proces heeft betrekking op datgene
wat het meest belangrijk is voor de betrokkenen - de pIek en de omvang van het (nieuwe) marktterrein.
Later in het proces komen onderwerpen zoals kwaliteit, branchering en promotie aan bod. In afwachting
van de uitkomst van deze fase van het proces stellen wij voor vanaf nu de nieuwe marktstandplaatsen
tijdelijk te vergunnen. Hiervoor dient een wijziging van de Marktverordening Groningen 2010 te worden
doorgevoerd.
Aanvullend, op verzoek van de landelijke afdeling van CVAH en op advies van de Marktadviescommissie,
stellen wij uw raad voor de Lex Silencio Positivo (LSP) niet langer van toepassing te laten zijn op de
vergunning van marktstandplaatsen. Dit vanwege de belemmerende werking hiervan. Door de toepassing
van de LSP kon niet optimaal uitvoering worden geven aan de doelstellingen voor onze warenmarkt.

B&W-besluit d.d.: 15 november 2016

Afgehandeld en naar archief

Datum
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel
Tijdelijke vergunningen
Het Masterplan Warenmarkt heeft als doel samen met de marktondernemers een visie op de warenmarkt in
Groningen te ontwikkelen. Het proces wordt gefaseerd uitgevoerd: eerst wordt er samen met de
marktondernemers nagedacht over de ruimtelijke inpassing, daarna zullen overige onderwerpen,
waaronder kwaliteit, branchering en marketing worden behandeld. Tegelijkertijd geven we invulling aan de
Binnenstadsvisie. In beide processen wordt nagedacht over de verdeling en invulling van de beschikbare
ruimte. Om op de ontwikkelingen in het kader van het Masterplan Warenmarkt te anticiperen en
tegelijkertijd de continuiteit en de kwaliteit van de warenmarkt te waarborgen stellen wij voor vanaf heden
de markstandplaatsen tijdelijk te vergunnen. Hiertoe dienen zowel het Marktreglement Groningen 2010 als
de Marktverordening Groningen 2010 te worden gewijzigd.
Lex Silencio Positivo
Naast de bovengenoemde wijziging in relatie tot het Masterplan Warenmarkt, stellen wij uw raad voor de
paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
meer van toepassing te laten zijn op de vergunningen van marktstandplaatsen. De regel uit de
Marktverordening met betrekking tot de Lex Silencio Positivo (LSP) houdt in dat een vergunning, indien niet
tijdig op de aanvraag daarvoor is beslist, van rechtswege (ofwel na verloop van de beslistermijn
automatisch) gegeven is. Hierdoor kan de kwaliteit van de besluitvorming niet worden gewaarborgd. Om
tot een afgewogen en kwalitatief goed advies te komen heeft de Marktadviescommissie incidenteel meer
tijd nodig. De landelijke afdeling van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) heeft daarom
verzocht om de LSP niet langer van toepassing te laten zijn op de vergunning van marktstandplaatsen. Dit
biedt de Marktadviescommissie de mogelijkheid o m een goede invulling te geven aan de kwaliteit van de
warenmarkt.
Kader
Op grond van art. 149 Gemeentewet is de raad bevoegd om een verordening te wijzigen.
Argumenten en afwegingen
Tijdelijke vergunningen
De warenmarkt in Groningen kent, naast dagverguningen, alleen vergunningen voor onbepaalde tijd. Gelet
op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad van de gemeente Groningen en de
ontwikkeling van het Masterplan warenmarkt is het wenselijk o m op dit moment geen vergunningen voor
onbepaalde tijd te verstrekken. Het invoeren van een vergunnningenstop heeft echter als nadeel
inkomstenderving. Daarnaast is het, met het oog op de kwaliteit van de warenmarkt, onwenselijk om lege
plekken te laten ontstaan op het marktterrein.
Wij stellen uw raad voor om aan de Marktverordening Groningen 2010 het begrip 'tijdelijke standplaats' toe
te voegen. Vanzelfsprekend blijven de huidige rechten van de marktondernemers gehandhaafd.
Lex Silencio Positivo
Door de LSP niet van toepassing te verklaren verwachten wij te komen tot een afgewogen en kwalitatief
goede besluitvorming ten aanzien van de vergunningverlening van marktstandplaatsen. Voorkomen wordt
dat wij genoodzaakt zijn o m van rechtswege marktstandplaatsvergunningen te verlenen aan ondernemers
die niet voldoen aan de kwaliteitscriteria die wij hebben gesteld.
Vanzelfsprekend streven wij ernaar om binnen de gestelde wettelijke termijn van acht weken, met een
eventuele verlenging met een redelijke termijn, een besluit te nemen. Daarnaast blijft de Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig beslissen van toepassing.
Ten behoeve van de kwaliteit en de diversiteit van de warenmarkt en de kwaliteit van de besluitvorming is
het wenselijk o m de LSP in de Marktverordening Groningen 2010 te laten vervallen.
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Maatschappelijk draagvlak en participatie
In het proces van het Masterplan Warenmarkt staat samenwerking met de CVAH en de marktondernemers
centraal. Regelmatig vindt er via verschillende overlegstructuren afstemming plaats.
Zowel de Marktadviescommissie, die ten dele uit marktondernemers bestaat, als de CVAH hebben ervoor
gepleit de LSP niet langer van toepassing te laten zijn op de marktstandplaatsvergunningen.
Financiele consequenties
n.v.t.
Overige consequenties
n.v.t.
Vervolg
Nadat de pIek en omvang van de toekomstige warenmarkt bekend zijn, wordt een gedetailleerd plan van
het nieuw marktterrein, inclusief nieuwe opstelling uitgewerkt. Bij voldoende capaciteit worden de tijdelijke
vergunrnflflan, waat laiQgelijk, in vergunningen voor onbepaalde tijd omgezet.
: vriendelijke grqet,
burgemeester en

van Groningen,

'de secretaris,
Peter Teesink

de burgemeester,
Peter den Oudsten
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-conceptVERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE MARKTVERORDENING GRONINGEN 2010
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Gelet op artikel 149 Gemeentewet,
HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen de volgende wijzigingen van de Marktverordening Groningen 2010

Artikel I Wijziging Marktverordening Groningen 2010
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening en de daarop
berustende nadere regels wordt verstaan
onder:
markt: de warenmarkt die
plaatsvindt op de, bij of krachtens
artikel 2 van het marktreglement
vastgestelde dagen, tijden en
plaatsen;
marktterrein: de openbare ruimte,
die bij of krachtens artikel 2 van het
marktreglement is aangewezen voor
het houden van een warenmarkt
standplaats: de ruimte die voor de
duurvan de markt is aangewezen
voor het uitoefenen van de
markthandel;
vasts standplaats: de standplaats
die voor onbepaalde tijd aan de
vergunninghouder ter beschikking is
gesteld;
dagplaats: de standplaats die per
marktdag ter beschikking wordt
gesteld, omdat deze niet als vaste
standplaats is toegewezen dan wel
ingenomen;
standwerken: de activiteit waarbij de
vergunninghouder publiek om zich
heen verzamelt en dat publiek door
een aansprekende uiteenzetting
probeert over te halen tot de
aankoop van een artikel;
standwerkerplaats: de standplaats
die per marktdag ter beschikking
wordt gesteld om te standwerken;
seizoensplaats: de standplaats die

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening en de daarop
berustende nadere regels wordt verstaan
onder:
markt: de warenmarkt die
plaatsvindt op de, bij of krachtens
artikel 2 van het marktreglement
vastgestelde dagen, tijden en
plaatsen;
marktterrein: de openbare ruimte,
die bij of krachtens artikel 2 van het
marktreglement is aangewezen
voor het houden van een
warenmarkt
standplaats: de ruimte die voor de
duur van de markt is aangewezen
voor het uitoefenen van de
markthandel;
vaste standplaats: de standplaats
die voor onbepaalde tijd aan de
vergunninghouder ter beschikking
is gesteld;
tijdelijke standplaats: de standplaats
die voor bepaalde tijd aan de
vergunninghouder ter beschikking
is gesteld;
dagplaats: de standplaats die per
marktdag ter beschikking wordt
gesteld, omdat deze niet als vaste
standplaats is toegewezen dan wel
ingenomen;
standwerken: de activiteit waarbij
de vergunninghouder publiek om
zich heen verzamelt en dat publiek
door een aansprekende
uiteenzetting probeert overte halen
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voor een onbepaalde termijn aan
een vergunninghouder voor een of
meer seizoenen ter beschikking
wordt gesteld;
vergunninghouder: degene aan wie
door of namens het college
vergunning is verleend voor het
innemen van een standplaats of een
standwerkerplaats;
zondagsmarkt: een markt waarvoor
door of namens het college
vrijstelling respectievelijk ontheffing
is verleend op grond van artikel 4
respectievelijk artikel 6 van de
Verordening winkeltijden
Groningen;
ancienniteitlijst: de lijst van
vergunninghouders van een vaste
standplaats in volgorde van datum
van verlenen van de vergunning;
branche-indeling: de indeling in
artikelengroepen en het aantal
vergunninghouders per
artikelgroep;
vaste vervanger: degene aan wie
door of namens het college is
toegestaan om de
vergunninghouder voortduring bij te
staan of te vervangen.

Artikel 4 Standplaatsvergunning
1. Het is verboden een standplaats op
een markt in te nemen zonder
vergunning van het college.
2. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen)
is op dit artikel van toepassing.
Artikel 5 Intrekking vaste
standplaatsvergunning
1. Het college trekt een vaste
standplaatsvergunning in:
Op schriftelijk verzoek van de
vergunninghouder;
Bij overlijden van de
vergunninghouder, tenzij met
inachtneming van het bepaalde in
artikel 9 van het Marktreglement de
vergunning wordt overgeschreven.
2. Indien degene op wie een
vergunning ingevolge het vorige lid
sub b wordt overgeschreven, al ene
vergunning heeft voor een andere
vaste standplaats op dezelfde markt.

tot de aankoop van een artikel;
standwerkerplaats: de standplaats
die per marktdag ter beschikking
wordt gesteld om te standwerken;
seizoensplaats: de standplaats die
voor een onbepaalde termijn aan
een vergunninghouder voor een of
meer seizoenen ter beschikking
wordt gesteld;
vergunninghouder: degene aan wie
door of namens het college
vergunning is verleend voor het
innemen van een standplaats of een
standwerkerplaats;
zondagsmarkt: een markt waarvoor
door of namens het college
vrijstelling respectievelijk ontheffing
is verleend op grond van artikel 4
respectievelijk artikel 6 van de
Verordening winkeltijden
Groningen;
ancienniteitlijst: de lijst van
vergunninghouders van een vaste
standplaats in volgorde van datum
van verlenen van de vergunning;
branche-indeling: de indeling in
artikelengroepen en het aantal
vergunninghouders per
artikelgroep;
vaste vervanger: degene aan wie
door of namens het college is
toegestaan om de
vergunninghouder voortduring bij
te staan of te vervangen.
Artikel 4. Standplaatsvergunning
Het is verboden een standplaats op een
markt in te nemen zonder vergunning van
het college.

Artikel 5 Intrekking vaste of tijdelijke
standplaatsvergunning
1. Het college trekt een vaste of
tijdelijke standplaatsvergunning in:
Op schriftelijk verzoek van de
vergunninghouder;
Bij overlijden van de
vergunninghouder, tenzij met
inachtneming van het bepaalde in
artikel 9 van het Marktreglement de
vaste vergunning wordt
overgeschreven.
2. Indien degene op wie een
vergunning ingevolge het vorige lid
sub b wordt overgeschreven, al een
vergunning heeft voor een andere
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wordt laatstgenoemde vergunning
ingetrokken.
3. Het college kan een vaste
standplaatsvergunning intrekken
indien ter verkrijging daarvan
onjuiste of onvolledige gegevens
zijn verstrekt.

Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste
standplaatsvergunning
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kan
het college een vergunning voor een vaste
standplaats, al dan niet voorwaardelijk,
intrekken dan wel telkens voor ten hoogste
vier achtereenvolgende marktdagen
schorsen, indien de vergunninghouder of
een persoon die hem bijstaat:
Het bepaalde bij of krachtens deze
verordening of de voorschriften van
de vergunning overtreedt;
Zich schuldig maakt aan wangedrag
of bedrog;
Niet of niet tijdig het verschuldigde
marktgeld voldoet, dat wordt
geheven op grond van artikel 229
van de Gemeentewet;
De marktmeester belemmert in het
uitoefenen van zijn functie danwel
de door of namens het college
gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel II

vaste standplaats op dezelfde
markt, wordt laatstgenoemde
vergunning ingetrokken.
3. Het college kan een vaste of
tijdelijke standplaatsvergunning
intrekken indien ter verkrijging
daarvan onjuiste of onvolledige
gegevens zijn verstrekt.

Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste of
tijdelijke standplaatsvergunning
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kan
het college een vergunning voor een vaste
of tijdelijke standplaats, al dan niet
voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens
voor ten hoogste vier achtereenvolgende
marktdagen schorsen, indien de
vergunninghouder of een persoon die hem
bijstaat:
Het bepaalde bij of krachtens deze
verordening of de voorschriften van
de vergunning overtreedt;
Zich schuldig maakt aan wangedrag
of bedrog;
Niet of niet tijdig het verschuldigde
marktgeld voldoet, dat wordt
geheven op grond van artikel 229
van de Gemeentewet;
De marktmeester belemmert in het
uitoefenen van zijn functie danwel
de door of namens het college
gegeven aanwijzingen niet opvolgt

Wijziging toelichting Marktverordening Groningen 2010

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5 Intrekking vaste
standplaatsvergunning
Tegen overtredingen van de in deze
verordening opgenomen bepalingen,
evenals tegen handelingen die de orde op
de markt op enigerlei wijze kunnen
verstoren, heeft een administratieve
afhandeling de voorkeur. Maar er kunnen
zich situaties voordien die daarnaast om
een strafrechtelijke afdoening
Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste
standplaatsvergunning
In artikel 7 worden de gronden genoemd
waarop een vergunning voor een vaste
standplaats kan worden ingetrokken of
geschorst. Het artikel heeft een facultatief
karakter. Het hangt van de omstandigheden
af of tot intrekking of schorsing wordt
overgegaan.

Artikel 5 Intrekking vaste of tijdelijke
standplaatsvergunning
Tegen overtredingen van de in deze
verordening opgenomen bepalingen,
evenals tegen handelingen die de orde op
de markt op enigerlei wijze kunnen
verstoren, heeft een administratieve
afhandeling de voorkeur. Maar er kunnen
zich situaties voordien die daarnaast om
een strafrechtelijke afdoening
Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste of
tijdelijke standplaatsvergunning
In artikel 7 worden de gronden genoemd
waarop een vergunning voor een vaste of
tijdelijke standplaats kan worden
ingetrokken of geschorst. Het artikel heeft
een facultatief karakter. Het hangt van de
omstandigheden af of tot intrekking of
schorsing wordt overgegaan.
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Artikel III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Toelichting
Met deze wijziging wordt het begrip "tijdelijke standplaats" toegevoegd aan de
Marktverordening Groningen 2010. Hiermee wordt beoogd om in geval er sprake is van een
dwingende reden van algemeen belang tijdelijk een vergunning te verstrekken aan de
marktondernemers. Aanleiding voor deze wijziging zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in de
binnenstad van de gemeente Groningen en de ontwikkeling van het Masterplan
warenmarkt. Om die reden is het wenselijk om tijdelijk marktstandplaatsen te verhuren.
Daarnaast wordt de Lex Silencio Positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) voor de warenmarkt afgeschaft. Door de Lex Silencio Positivo niet van toepassing
te verklaren wordt voorkomen dat een marktstandplaatsvergunning verleend wordt
doordat niet tijdig beslist wordt op een aanvraag en hierdoor mogelijk een vergunning
verleend wordt aan een ondernemer die niet voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria.

Aldus besloten in de raadsvergadering van

de burgemeester,

de secretaris.

Peter den Oudsten

Peter Teesink
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\jronmgen

Raadsvoorstel

Onderwerp
Kredietaanvraag plankosten externe projecten
Reglstratlenr. 6005854
Steller/telnr.
M.S. Meijer/8304
Classlficatie

Gemeente

Bijlagen

• Openbaar c Geheim
• Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

Raadscommlssie

De Rook

Beheer en Verkeer

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

de plankosten voor het project "Zuidelijke Ringweg" te bepalen op € 3.002.800,--;
voor de plankosten project "Zuidelijke Ringweg" een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€ 72.800,-. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt hiermee uit op € 3.002.800,-;
het aanvullende krediet van € 72.800,- te dekken uit de extra beleidsmiddelen Verplaatsen 2016
"Plankosten Overige bereikbaarheidsprojecten".
de plankosten voor het project "Verkenning Station Hoogkerk" te bepalen op € 50.000,-;
een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,- voor plankosten voor het project "Verkenning Station
Hoogkerk" en deze kosten te dekken uit de extra beleidsmiddelen Verplaatsen 2016 "Plankosten Overige
bereikbaarheidsprojecten";
de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting
In de begroting 2016 is 550 duizend euro gereserveerd (aanvullende beleidsmiddelen) voor plankosten die
samenhangen met bereikbaarheidsprojecten, waarvan gemeente Groningen niet de trekker is. Deze kosten
hebben bijvoorbeeld betrekking op de voorbereiding van besluitvorming en onze wegbeheerdersrol en
kunnen (nog) niet uit die investeringsprojecten worden gedekt. Met dit raadsvoorstel wijzen we het
resterende gereserveerde bedrag toe aan de betreffende projecten en/of verhogen we daarmee ook het
krediet daarvan.

B&W-besluit d.d.: 22 november 2016

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum
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Aanleiding en doel
Voor de begeleiding en ondersteuning van grote bereikbaarheidsprojecten, waarvoor wij niet zelf als trekker
aan de lat staan, worden interne plankosten gemaakt die niet uit de investeringsprojecten worden gedekt.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de Aanpak Ring Zuid, diverse spoorse projecten en andere infrastructurele
projecten. Bij de begroting 2015 is voorgesteld deze interne plankosten te dekken door het beschikbaar
stellen van extra beleidsmiddelen voor de periode 2015 - 2018. Voor het begrotingsjaar 2016 gaat het om
550 duizend euro.
In 2016 zijn al budgetten toegekend aan de projecten Verkenning Westelijke Ringweg en Binnenstadsvisie
Bestemming Binnenstad (tijdelijk, ter dekking van kapitaallasten 2016). Doel van dit raadsvoorstel is om de
resterende beschikbare middelen via een begrotingswijziging toe te wijzen aan de betreffende projecten.
Daarmee worden effectief de kredieten verhoogd en/of beschikbaar gesteld.
Kader
Bij het vaststellen van de begroting 2016 is onder de noemer: "Plankosten Overige
bereikbaarheidsprojecten (Extra beleidsmiddelen coalitie akkoord)" 550 duizend euro beschikbaar gesteld.
Verder is in de meerjarenraming nog voor 2017 en 2018 elk 200 duizend euro opgenomen.
Argumenten en afwegingen
Het betreft hier plankosten voor projecten van onze partners in de regio, die wij niet primair trekken, maar
ons wel raken. Ze spelen zich af op gemeentelijk grondgebied, bei'nvloeden direct de stedelijke
bereikbaarheid, vragen bestuurlijke besluitvorming, spreken ons aan als wegbeheerder en vragen van ons
dat we meewerken, meedenken, toetsen, etc. Omdat wij niet in deze projecten rechtstreeks investeren of in
de vroege fases nog slechts sprake is van verkenningen, is apart voorzien in het dekken van de wel door
ons te maken (plan)kosten.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
Het gaat steeds om projecten met een grote maatschappelijke invloed en betrokkenheid van inwoners en
bedrijven. Onze medewerking en inzet is daarom van groot belang.
Financiele consequenties
Er is in 2016 in totaal 550 duizend euro beschikbaar, die als volgt over de projecten wordt verdeeld:
Project
Verkenning Westelijke Ringweg
Kapitaallasten Visie Binnenstad 2016 *
Aanpak Ring Zuid
Verkenning Station Hoogkerk

Elgenaar
Provincie
Gemeente
Rijk
ProRail

Plankosten
300.000
127.200
72.800
50.000

Toelichting
Uw raad: 8 juni 2016
Uw raad: 24 februari 2016
Toe te voegen aan lopend krediet
Verkenning bevindt zich in opstartfase,
opdrachrformulering en afbakening samen
met provincie en Prorail. Vraagt in 2017 inzet
van eigen inhoudelijke expertise en (extern)
onderzoek.
Nieuw te starten project.

550.000

Totaal

* betreft het benutten van financiele ruimte in 2016 voor het dekken van kapitaallasten van de eerste projecten uit de Visie
Binnenstad. In 2017 worden de middelen voor "Plankosten overige bereikbaarheidsprojecten " weer met dit bedrag aangevuld
vanuit de middelen "Aanpak Diepenring" en is dan weer beschikbaar voor plankosten van bereikbaarheidsprojecten.
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Met volgende begrotingswijziging worden de middelen toegevoegd aan de juiste projecten:
Begrotingswiidgii^ Investeringen 2016
Plankosten extern project "Zuidelijke Ringnvg"
Betrokken directie(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Inckienteel / Structureel
Looptijd

Stadsontwikkeling (O&U)
Plankosten extern project "Zuidelijke Ringweg"
Raad
2016-2018
Investering

Soon wijziging
Financif le begrotingswijziging
peeJIprogramma
07. Verkeer

Pro£ramma

..?7.-?.!^V.l9.....

Directie

Bedragenx l.OOO e
Saldo te
....I/S Lasten
Baten .activeren

.?.o.?J.';*^*^l'^.8..^.P..y.'?X

.!

....71..... 1?..

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING
eringen 2016
Plankosten extern project "Verkenning Station Hoogker
Betrokken directie(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Looptijd
Soon wijziging

Programma
07. Verkeer

Stadsontwikkeling (O&U)
Plankosten extern project "Verkenning Station Hoogkerk'
Raad
I
2016-2018
Investering

Deelprogramma
07.2 Openbaar vervoer

Directie
SO Ontwikkeling en Uitv

Saldo te
I/S Lasten
Baten activeren
I
50
50
0

Overige consequenties
Er zijn geen overige consequenties
Vervolg
Over het verloop en de voortgang van de diverse projecten wordt via andere kanalen (rechtstreeks of via de
sleutel- en voortgangsrapportages en het meerjarenprogramma Verkeer) afzonderlijk gerapporteerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink
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Gemeente
Raadsvoorstel

Onderwerp
Nacalculaties 2016
Registratienr. 6004148
Steller/telnr.

Marcel Moerman / 8155

Classificatie

Openbaar

r, _^ , ...
Portefeuillehouder

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)
n J r> 1
Raadscommlssle
P. de Rook
no.,
B&V

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
I.
de nacalculaties van de projecten: Fietspad de Verbetering (Groningen-Hoogkerk), Aanpak
Knelpunten 30km/uur gebieden, Doorstroming Martini Ziekenhuis (aanpak Boerhaaverotonde),
Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug, Aanpak Oostelijke Ringweg, Kolibri RegioTram en Busbaan HOV-as West 3° fase vast te stellen;
II.
het extra resultaat op de eerder nagecalculeerde projecten Stationsvoorplein (nacalculatie 2007)
en Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen (nacalculatie 2014) van respectievelijk € 240.000,- en
€ 859.000,-- (totaal € 1.099.000,-) vast te stellen en voor 672.000,- toe te voegen aan het krediet
voor de Aanpak Oostelijke Ringweg (zie besluitpunt VI.) en voor 427.000,-- in de AER te reserveren
voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke Ringweg;
III.
bij de afronding van het project Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden een bedrag van
€ 71.000,-- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke
Ringweg;
IV.
bij de afronding van het project Doorstroming Martini Ziekenhuis een bedrag van € 134.000,-- in
de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke Ringweg;
V.
voor afronding van het project Kolibri - RegioTram wederzijdse facturering met de provincie
Groningen achterwege te laten, waardoor er ten opzichte van de uitgangspunten bij de
gemeentebegroting een nadeel ontstaat van € 1.782.000,- . Dit nadeel te dekken uit de bij de
gemeenterekening 2013 getroffen voorziening van 2,5 miljoen euro en de vrijval van de
voorziening ad € 718.000,-- bij de gemeenterekening 2016 te verwerken;
VI.
om € 1.300.000,-- te activeren uit het project Boerhaverotonde en € 69.467,- te activeren uit het
project HOV-As West;
VII.
de structurele kapitaallasten van € 79.000,- te dekken uit de beschikbare kapitaallasten RegioTram
(nieuw beleid 2005);
VIII.
de geactiveerde plankosten voor het project Kolibri - RegioTram van € 1.370.000,-- af te boeken en
te dekken uit de vrijval van incidentele middelen van € 1.300.000,- uit het project Boerhave
rotonde en € 69.467,- uit project HOV As west;
IX.
voor afronding van het project Aanpak Oostelijke Ringweg een aanvullend krediet van € 672.000,-beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het resultaat op eerder nagecalculeerde projecten (zie
besluitpunt II.). Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor de Aanpak Oostelijke Ringweg komt
daarmee uit op € 6.113.000,-;
(vervolg voorgesteld besluit vig. biz.)

Samenvattina
Met de nacalculatie worden de projecten administratief afgerond en afgesloten. In de nacalculatie wordt
verantwoording afgelegd over het verloop van de projecten. Het totale positieve resultaat van de nu na te
calculeren en eerder nagecalculeerde projecten {€ 1.304.000,-) bedraagt na verrekening van het benodigde
aanvullende krediet (ad € 672.000,—) voor de Aanpak Oostelijke Ringweg € 632.000,-. Dit positieve saldo van
€ 632.000,- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke Ringweg.
B&W-besluit d.d.: 22 november 2016
Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

voor afronding van het project Busbaan HOV-as West 3^ fase (€17.000,—) en het aanvullen van het
plankostenkrediet voor het project ondertunneling Paterswoldseweg (€ 150.000,-) een aanvullend
krediet van €167.000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag voor € 150.000,- beschikbaar te stellen uit
extra beleidsmiddelen 2016 'Verplaatsen - Spoor' en v o o r € 17.000,- uit de OV-voorziening. Het
totaal beschikbaar gestelde krediet voor de HOV-as West 3" fase komt daarmee uit op €14.517.000,het project Ondertunneling spoorovergang Paterswoldseweg te openen en hierin de reeds
gemaakte en toekomstige plankosten voor het ondertunnelingsproject te administreren. Tezamen
met de aanvullende kredietaanvraag ad € 150.000,— (zie besluitpunt VII.) komt het totaal verstrekte
krediet voor het ondertunnelingsproject daarmee op € 500.000,—;
de projecten financieel af te sluiten;
het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de eventueel nog
te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voorzover met deze activiteiten geen rekening is gehouden.
de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Aanleiding en doel
Op grond van het handbook financieel beheer dienen nacalculaties te worden opgesteld voor
investeringsprojecten boven de € 450.000,— en wanneer de kosten voor 95% gereed zijn. De verwerking
van de resterende 5% geschiedt op basis van aannames. In 2016 geldt dit voor de 7 projecten: Fietspad de
Verbetering (Groningen-Hoogkerk), Aanpak Knelpunten 30km/uur gebieden, Doorstroming Martini
Ziekenhuis (aanpak Boerhaaverotonde), Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug, Aanpak
Oostelijke Ringweg, Kolibri - RegioTram en Busbaan HOV-as West 3°fase.
Fietspad de Verbetering (Groningen-Hoogkerk) - geen financieel resultaat
Het nieuwe fietspad tussen de Johan van Zweedenlaan in Hoogkerk en de Peizerweg is medio 2015 in
gebruik genomen door de fietsers. Met dit fietspad is er een (korter) alternatief tussen de stad en Hoogkerk.
Met de aanplant van groen is zowel voldaan aan de wensen vanuit de vastgestelde Bomenstructuurvisie als
de ecologische, ruimtelijke en landschappelijke belangen. Daarnaast is in het werk gezorgd voor een
verbeterde aansluiting (aanpassingen kruisingen) van het fietspad op de wegenstructuur. De werkelijke
kosten zijn € 610.000,-. Het eerder verstrekte krediet bedraagt eveneens € 610.000,—. Er is derhalve geen
financieel resultaat.
Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden - positief resultaat ad 71 duizend euro
In de zomer van 2015 hebben we het laatste deel project, te weten de reconstructie van de Vechtstraat,
afgerond. De Vechtstraat wordt nu gekenmerkt door meer groen, bredere stoepen en een andere indeling
van de parkeervakken. De andere gerealiseerde 30 km/uur deelprojecten in chronologische volgorde zijn
Dorkwerd, Haydnlaan-Troelstralaan, Engelbert-Middelbert en de Floresstraat. In de periode 2007-2015 is
voor € 1.748.000,- uitgegeven. Het eerder verstrekte krediet bedraagt € 1.819.000,-. Er is derhalve een
positief resultaat van € 71.000,-.
Doorstroming Martini Ziekenhuis (aanpak Boerhaaverotonde) - positief resultaat ad 134 duizend euro
In het kader van de bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis en de doorstroming in het gebied zijn in de
zomer van 2015 een behoorlijk aantal maatregelen gerealiseerd, de voornaamste was het maken van een
bypass langs de Boerhaaverotonde. Deze maatregel heeft voor minder filevorming gezorgd op de A7, het
afslaande verkeer richting het Martini Ziekenhuis rijdt viotter door. Alle maatregelen (inclusief plankosten)
hebben bij elkaar € 1.516.000,- gekost. Het eerder verstrekte krediet bedraagt € 1.650.000,-. Er is derhalve
een financieel resultaat van € 134.000,-.
Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug - geen financieel resultaat
Vanaf 2012 hebben we in samenwerking met de provincie Groningen en Rijkswaterstaat de Noordzeebrug
over het Van Starkenborghkanaal vervangen. Met de nieuwe hogere Noordzeebrug is de vaarweg
opgewaardeerd tot een nationale hoofdvaarweg. Tegelijkertijd is ook de kruising van de ringweg met de
Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt en zijn daarmee de verkeerslichten komen te vervallen. De wensen
m.b.t. het opwaarderen van de vaarweg en het realiseren van ongelijkvloerse Groninger Ringwegen waren
hier uitstekend te combineren in 1 project. De gemeentelijke kosten zijn €4.667.000,—.
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Aanpak Oostelijke Ringweg - benodigd aanvullend krediet 672 duizend euro
De afgelopen jaren zijn onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen alle 4 kruisingen op de
Oostelijke Ringweg ongelijkvloers gemaakt en zijn er 2 nieuwe fiets/ecobruggen aangelegd. In het werk is
vanwege efficiency ook direct het verruimen van de verbindingsbogen met de Noordelijke Ringweg
meegenomen. Daarmee kan het ook in de toekomst, als belangrijke omieidingsroute tijdens de ombouw
van de Zuidelijke Ringweg, voldoende verkeer verwerken. Met deze aanpassingen zijn zowel de
verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer als de ruimtelijke inpassing verbeterd. De opening van het
fietsecoduct dit jaar is de kroon op het werk, van groot belang voor de ecologie van Groningen en de
afronding van een groot infrastructureel werk.
Het gemeentelijk aandeel in de uitvoering, plankosten en voorbereiding en toezicht was € 6.113.000,-. In de
Staat V en VGR I en 11-2016 hebben we gemeld dat in 2014 abusievelijk de helft (700 duizend euro) van het
benodigd aanvullend krediet (1,4 miljoen euro) is aangevraagd door de extra gemeentelijke kosten 2 maal
ten laste van de BDU-subsidie te brengen. Als gevolg daarvan is destijds € 700.000,- te weinig krediet
aangevraagd en is er toen een totaalkrediet van € 5.441.000,- in plaats van € 6.141.000,- verstrekt.
Nu het werk is afgerond blijkt dat er een totaal krediet benodigd zou zijn geweest van € 6.113.000,-. Om de
eerder gemaakte fout te herstellen vragen we daarom bij deze nacalculatie een aanvullend krediet aan van
€ 672.000,- bovenop de eerder verstrekte € 5.441.000,-.
Het bedrag van € 672.000,- wijkt af van hetgeen (€ 350.000,- eigen middelen nodig) eerder in de VRG I en II
van 2016 is gemeld. Dit heeft te maken met het felt dat we er in de VGR I en II vanuit zijn gegaan dat het
benodigde aanvullende krediet (destijds geraamd op 700 duizend euro) door zowel 50% eigen middelen als
50% BDU gedekt zou worden. Hoewel inzet van BDU in dit geval wederom mogelijk is, is ervoor gekozen
het aanvullende krediet volledig te dekken uit eigen middelen. De belangrijkste reden hiervoor is dat we in
overleg met de provincie tot de conclusie zijn gekomen om BDU in te zetten op toekomstige projecten en
niet op knelpunten uit het verleden. Daarnaast is het resultaat (eigen middelen) uit de voorliggende bundel
nacalculaties ruim voldoende om het benodigde krediet bij het project Oostelijke Ringweg te dekken.
Kolibri - RegioTram - nadelig resultaat 1,782 miljoen euro verrekenen met voorziening (2,5 miljoen euro)
In 2012 is een aanbesteding gehouden voor de uitwerking van de notitie "Tram in stad en regio". Tijdens de
aanbesteding is besloten te stoppen met het project. Het stoppen met de tram was ingegeven door het
beslag aan middelen dat eventuele realisatie van de regiotram zou leggen op de gemeentelijke middelen.
Met de nacalculatie sluiten we het project nu financieel af. De nacalculatie is tevens een vervolg op onze
brief d.d. 17-10-2012 waar in hoofdlijnen de financiele effecten van het stopzetten zijn weergegeven. In de
begroting 2013 is een en ander verder uitgewerkt en is de vrijval berekend op € 79.136.000,-. Omdat er
destijds nog geen overeenstemming was met de provincie Groningen over het delen van bepaalde kosten,
is een voorziening van € 2.500.000,-- getroffen bij de gemeenterekening 2013.
Nu we, in goed overleg met de provincie, de afspraken helder hebben en elkaar geen facturen meer zullen
sturen die verband houden met het "tramproject", blijkt uit deze nacalculatie dat de in 2013 getroffen
voorziening van 2,5 miljoen euro voor € 1.782.000,- moet worden aangesproken. Dit betekent dat de in
2013 berekende vrijval van € 79.136.000,- moet worden bijgesteld naar € 77.354.000,-. Het betekent ook dat
€ 718.000,- van de getroffen voorziening (€ 2.500.000,- minus € 1.782.000,- ) niet zal worden aangesproken
en bij de gemeenterekening 2016 kan vrijvallen. Aangezien de vrijval van de voorziening wordt verwerkt bij
de gemeenterekening 2016 maakt het resultaat daarom verder geen onderdeel uit van de resultaatbepaling
in deze bundel nacalculaties.
Tot slot dienen de geactiveerde plankosten van het tramproject te worden afgeboekt om het tramproject
volledig af te sluiten. In de boekhouding zijn namelijk nog plankosten van 1,37 miljoen geactiveerd, die
gedekt worden door een structureel budget van 79.000 euro. De geactiveerde plankosten van 1,37 miljoen
euro moeten worden afgeboekt, omdat het project niet doorgaat. Door de afboeking vallen de beschikbare
structurele middelen vrij. Deze structurele middelen kunnen worden geruild voor een incidenteel bedrag.
Hiermee kan de afboeking van de plankosten worden gedekt. Deze werkwijze leidt niet tot een resultaat.
Onderdeel van deze handeling is om een deel van de incidentele middelen voor de Boerhaverotonde (€ 1,3
miljoen) en de HOV as (€ 70.000) te ruilen voor structurele middelen. Met de structurele middelen kunnen
de kapitaallasten voor dit deel van de investeringen worden gedekt.
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Busbaan HOV-as West 3° fase - geen financieel resultaat
In 2016 is het laatste deel van de busbaan tussen P-t-R Hoogkerk en het Hoofdstation (de zogenaamde HOVas West) in gebruik genomen. Hierdoor is er voor zo'n 550 bussen per dag een vrijwel directe verbinding
vanaf P-i-R Hoogkerk met het Hoofdstation mogelijk. Voor zowel de P-i-R-reizigers als de inwoners van de
woonkernen van de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Leek resulteert dit in een aanzienlijk snellere en
comfortabelere busreis. Hetgeen helemaal het geval zal zijn op het moment dat de plannen (busstation
zuidentree) rondom het Stationsgebied (2020) uitgevoerd zullen zijn. Ideaal voor de reiziger en
portemonnee (OV-exploitatie).
Om het project af te kunnen sluiten, halen we (administratief) het ondertunnelingsproject uit het project
HOV-as West 3^ fase en laten we dit zelfstandig verder bestaan. Daarbij verhogen we de eerder verstrekte
€ 350.000,- aan plankostenkrediet voor het ondertunnelingsproject met € 150.000,- tot in totaal € 500.000,-.
Kader
Het kader voor dit besluit is het financieel handbook.
Argumenten en afwegingen
In de diverse bijlagen die behoren bij deze nacalculatie wordt nader ingegaan op de project specifieke
ontwikkelingen. De meest in het oog springende elementen (weliswaar vaak technisch/administratief van
aard) doen zich voor bij de projecten Aanpak Oostelijke Ringweg en HOV-as West.
Oostelijke Ringweg
Zoals benoemd in de Staat V bij de jaarrekening 2015 en de voortgangsrapportages in 2016 ontstond er
medio 2016 bij dit project een kredietoverschrijding, omdat er bij de kredietverstrekking eind 2014
abusievelijk een fout is gemaakt door kosten twee maal ten laste van de BDU te brengen en zodoende te
weinig krediet aan te vragen. Nu de eindafrekening (ook met de provincie) rond is, weten we dat er nog een
bedrag van € 672.000,- benodigd is. Met deze nacalculatie vragen we deze middelen aan. De dekking
hiervan komt voort uit de voordelen die ontstaan zijn bij de overige projecten in deze bundel van
nacalculaties.
HOV-as West
Met deze nacalculatie sluiten we het project HOV-as West af en openen we gelijktijdig het plankostenproject
Ondertunneling spoorwegovergang Paterswoldseweg, dat nu nog binnen het project is opgenomen.
Daarnaast vragen we € 150.000,- aanvullend krediet aan voor het ondertunnelingsproject uit het
plankostenbudget voor spoorse projecten, waarmee het totaal plankostenkrediet voor het
ondertunnelingsproject op € 500.000,- uitkomt.
Verder zijn binnen het project HOV-as West de volgende zaken noemenswaardig:
•
De saneringskosten van de grond binnen het project zijn, grotendeels onvoorzien, zeer hoog (ruim 1
miljoen euro) gebleken. De saneringskosten zijn voor een deel (200 duizend euro) gedekt door een
lagere inbrengwaarde van de grond (voorziening ingezet), voor een deel (150 duizend euro aan
onderzoekskosten) uit de Doeluitkering voor bodemsanering en voor het restant uit het
projectbudget.
•
Omdat de tunnel onder de spoorwegovergang Paterswoldseweg pas over enige tijd (3-4 jaar) zal
zijn gerealiseerd, is tijdelijk een baileybrug voor het HOV-verkeer over de Paterswoldseweg
aangelegd. Deze tijdelijke brug is (ook tijdelijk) aangekocht v o o r € 1.612.000,- en zal voor hetzelfde
bedrag weer worden teruggekocht (contractueel vastgelegd) door de aannemer als de brug niet
meer nodig is. Omdat de tijdelijke Baileybrug weer wordt weggehaald als het project
ondertunneling Paterswoldseweg is uitgevoerd (over 3 tot 4 jaar) nemen we de brug in
financieel/administratieve zin op onder de post voorraad.
•
Er is een dispuut met de aannemer over meerwerk ad € 570.000,-. Wij stellen ons op het standpunt
dat dit niet betaald hoeft te worden. Indien in de toekomst blijkt dat dit wel het geval zou moeten
zijn, dient dekking uit het weerstandsvermogen (algemene middelen) te komen. Uiteraard nemen
we in de berekening van het weerstandsvermogen dit risico mee;
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De aannemer heeft er voor gekozen om de tafelbrug (niet de tijdelijke) binnen het trace mechanisch
in plaats van hydraulisch uit te voeren. In de aanleg is deze variant goedkoper. Wel is het zo dat een
mechanische brug over de gehele levensduur hogere onderhoudskosten (gekapitaliseerd bedrag
komt overeen met € 420.000,- incidenteel) heeft. In overleg met Stadsbeheer is afgesproken om nu
alvast een deel(€ 125.000,-) van deze meerkosten uit het project te financieren en om het restant
mee te nemen in het meerjarenprogramma van Stadsbeheer (onderdeel areaaluitbreiding).
De eindafrekening van de RSP-subsidie vindt plaats in 2017. Op basis van eerdere declaraties gaan
we ervan uit dat het gehele subsidiebedrag (nu grofweg 4 van 5 miljoen binnen) binnengehaald zal
worden. Indien dit onverhoopt niet het geval zal zijn, zal het verschil tussen begroot en werkelijk
geind subsidiebedrag vanuit de algemene middelen (weerstandsvermogen) moeten worden
bijgepast.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
In de nacalculatie wordt financieel verantwoording afgelegd aan u over het verloop van de projecten.
Financiele consequenties
In deze bundel van nacalculaties (2016) worden zeven projecten administratief afgesloten en ronden we ook
het financiele resultaat af van twee eerder nagecalculeerde projecten.
Project
Fietspad Verbetering
Aanpak 30 km/u
Doorstroming Martini
NRW / Noordzeebrug
HOV-as West
Stationsvoorplein
ZRW / Langman
Oostelijke Ringweg

Nacalculatie in jaar
2016
2016
2016
2016
2016
2007
2014
Subtotaal
2016
Totaal

Financieel eindresultaat
0
€71.000
€ 134.000
0
0
€ 240.000
€ 859.000
€ 1.304.000
- € 672.000
€ 632.000

De dekking van de kredietaanvraag Oostelijke Ringweg, die nodig is om de rekenfout uit 2014 te herstellen,
is voorzien uit het financiele eindresultaat van het totaal aan nacalculaties in deze bundel. Van het totale
financiele eindresultaat ad € 1.304.000,- gaat derhalve € 672.000,- naar de Oostelijke Ringweg.
Daarnaast stellen we voor om het restant van € 632.000,- aan positief eindresultaat niet, zoals gebruikelijk,
toe te voegen aan de algemene middelen, maar aan een te creeren reserve om (een deel) van het knelpunt
rondom de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen rondom de Aanpak Ring Zuid mee te dekken.
Knelpunt kabels en leidingen
In april dit jaar heeft u besloten om voorbereidend op de werkzaamheden in het kader van de Aanpak Ring
Zuid riolering te verleggen (raadsvoorstel 5565034: Verleggen riolering voor Aanpak Ring Zuid). Bij dit
besluit hebben we destijds een risico, becijferd op 1,5 miljoen euro, genoemd vanwege de nog ontbrekende
overeenstemming met onze partners over de bijdrage die wij als elgenaar van de riolering zouden moeten
betalen. Nu we in gezamenlijk overleg met onze partners hebben afgesproken dat de wet
Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen (NKL1999) bij de bepaling van de bijdrage leidend is,
moeten we constateren dat het risico zich ontwikkelt tot knelpunt.
Hoewel de exacte kosten (huidige raming knelpunt tussen 1,5 en 2 miljoen euro) nog niet zijn
uitgekristalliseerd en ook nog onduidelijk is hoe dit knelpunt te dekken, stellen wij u wel voor om het gehele
bedrag dat vrijvalt in deze bundel nacalculaties (€ 632.000) ter dekking van dit knelpunt te reserveren.
Uiteraard zullen wij, zodra meer duidelijkheid bestaat over exacte kosten en dekking, u hierover informeren
en een dekkingsvoorstel doen.
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In de VGR I en 11-2016 was de verwachting dat € 710.000,- aan de algemene middelen zou worden
toegevoegd uit het totale positieve resultaat van de nu te calculeren en eerder nagecalculeerde projecten.
Dit na verwerking van het tekort bij de Oostelijke Ringweg. Echter met dien verstande dat het tekort
opgelost zou worden uit € 350.000,- aan eigen middelen en € 350.000,- uit nieuw in te zetten BDU. De BDU
zetten we nu niet in en houden we gereserveerd voor toekomstige ringwegen projecten. Doordat er ook op
de projecten "Aanpak 30 km/u" en "Doorstroming Martini" een positief saldo is ontstaan, is het
uiteindelijke positieve saldo € 632.000,-. Als wordt ingestemd met de voorgestelde dekking en de
voorgestelde begrotingswijziging, wordt het voordelige resultaat (gelabeld) toegevoegd aan de AER. Bij de
rekening 2016 zal het resultaat dan niet meer zichtbaar zijn. Deze middelen tellen overigens niet mee voor
het weerstandsvermogen omdat op deze middelen een claim rust.

Begrotlngswijzigii
Nacakulatks 201i
Betrdtken directie(s)
Naam voorstel
Besluitvomiing (orgaan)
Incidenteel / Structureel
Soorl wijziging

07
07
07
07
12

Programnia
Verkeer
Verkeer
Verkeer
Verkeer
College en raad

Stadsontwikkeling (O&U)
Nacalculaties 2016
Raad
I
Exploitatie

Deel^rojgramina
073 Auto
07 2_0fent)aar vervoer
075 Verkeersveiligheid
073Auto
121 College en Raad

Directie
I/S
so Ontwikkeling en Uitv I
SO Ontwikkeling en Uitv I
SO Ontwikkeling en Uitv I
SO Ontwikkeling en Uitv I
SSC 2
1

Lasten
672

Saldo voor
Saldo na
Baten
res.mut. Toev.res. Onttr. res. res. mut.
859
187
187
240
240
240
71
71
71
134
134
134
0
632
-632

TOTALEN Bi:GR0TINGSWU2aGING

Begrotii^swijzlgii^ Investeiii^en 2016
Aanpak Oostelijke Ringweg
Betrokken directK(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Looptijd
Soort wijziging
Financiele bcgrotingswiiziging

Stadsontwikkeling (O&U)
Aanpak Oostelijke Ringweg
Raad
I
2016
Investering

HBHHHHHHHHHIHHHIHSHIIHHHMHMHHH^^

Programma
07. Verkeer

Deelprogramma

Directie
so Ontwikkeling en Uitv

07.3 Auto

I/S
I

Lasten
672

SaMo te
Baten
activeren
672
0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING
Begrotii^swijz^ing Investeringen 2016
Busbaan HOV-as West 3e fese / Onder
Betrokken directie(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Beshiitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Looptijd
Soort wijziging

Programma
07. Verkeer

Stadsontwikkeling

(O&V)

Busbaan HOV-as West 3e fuse I Ondertimneling spoorovergang Paterswoldseweg
Raad
1
2016-2018
Investermg

Deelprogramma
07.2 0pent)aar vervoer

Directie
so Ontwikkeling en Uitv

64

1/S
I

Lasten
167

Saldo te
Baten
activeren
167
0
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Begrotii^smjiigir^ 2016
AiboekenpUnkostenT
Betrokken directie(s)
Naam voorstel
BesKiitvorming ((^gaan)
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging

Prajg^ramma
07 Verkeer

Stadsontwikkeling ( O & U )
Afboeken plankosten Tram
Raad
I
E?cptG4tade

Deelprojg^ramma
07.6 Overig verkeer

Directie
I/S
SO Ontwikkeling en Uitv I

Lasten
I 370

kdragen x I.OOO euro
'WKKKtKKtKKM
Saldo voor
Saldo na
Baten
res. mut. Toev.res. Onttr. res. res. mut.
1 370
0
0

TOTALEN BEGKOTINGSWUZIGINC

Overige consequenties
Geen.
Vervolg
De afrondende werkzaamheden uitvoeren, waarna de projecten financieel en administratief zullen worden
afgesloten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink
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Nacalculaties 2016
Gemeente Groningen

Fietspad de Verbetering (Groningen - Hoogkerk)

p.2

Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden

p.7

Doorstroming Martini Ziekenhuis (Boerhaaverotonde)

p.13

Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug

p.19

Aanpak Oostelijke Ringweg

p.25

Busbaan HOV-as West, 3^ fase

p.32

Kolibri - Regiotram

p.41
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NACALCULATIE 2016

Fietspad de Verbetering (Groningen-Hoogkerk)
7001410

Directie
Nacalculatie per

: Stadsontwikkeling
: 30 juni 2016
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1. P r o j e c t b e s c h r i j v i n g
Op 29 mei 2013 heeft uw raad ingestemtd met de aanleg van het fietspad de Verbetering
(Groningen - Hoogkerk). Het betreft een nieuw aan te leggen fietspad tussen de Johan
van Zwedenlaan, de Peizerweg en de Hunsingolaan.
Door de aanleg van het fietspad is er een snelle directe en kwalitatief goede fietsroute
ontstaan tussen Hoogkerk, de wijk Ruskenveen en Groningen voor scholieren en
forenzen. Vanwege de weidse en landelijke omgeving, die tot nu toe niet voor het publiek
toegankelijk was, is het fietspad ook voor recreanten erg interessant.
Er is voor gekozen om het fietspad niet te verlichten omdat het voor het overgrote deel
aangelegd is in weidegebied. Verlichting zou tevens kunnen leiden tot schijnveiligheid,
omdat er vanuit de omgeving niet of nauwelijks zicht is op het fietspad. Fietsers d i e ' s
avonds o f ' s nachts van Hoogkerk naar Groningen (of vice versa) willen fietsen hebben
hiervoor voldoende alternatieven die wel goed verlicht zijn.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen
Raadsbesluit d.d. 29 mei 2013, nr 7e
Raadsbesluit d.d. 18 februari 2015, nr 6k
Totaal

€
€
€

570.000
40.000
610.000

De dekking bestaat uit € 210.000 BDU subsidie, aangevuld met € 360.000 aan
structurele beleidsmiddelen. Het aanvullende krediet wordt gedekt uit € 40.000 ISV middelen.

3. Tijdsplanning krediet
In de beleidsnota Fietsverkeer 2000 is het fietspad door de polder de Verbetering
opgenomen als ontbrekende schakel In het fietsnetwerk van de gemeente Groningen. Het
fietspad was ooit onderdeel van de plannen voor de ontsluiting van Hoogkerk en zou in
2003 gerealiseerd worden als onderdeel van de Noordzuidroute. Vanwege problemen met
grondwerving heeft de uitvoering vervolgens lang op zich laten wachten.
Op 29 mei 2013 heeft uw raad ingestemd met de aanleg van fietspad de Verbetering,
nadat op 14 november 2012 uw raad een motie had aangenomen waarin het college
gevraagd werd alsnog financiele dekking te vinden voor de aanleg van het fietspad. Na
de zomer 2013 is vervolgens met de planvorming en het ontwerp begonnen. Er is
gekozen om het werk middels een Design & Construct in de markt te zetten. In de
uitvraag voor het fietspad zijn de randvoorwaarden (ook landbouwverkeer bv.)
aangegeven, de aannemer zorgt voor het definitieve ontwerp. Op deze manier maakt de
gemeente Groningen meer gebruik van de kennis die op de markt aanwezig is.
Eind 2014 heeft ons college uw raad geinformeerd over de voortgang en groenimplicaties
van het project. Tijdens de voorbereidingsfase bleek dat er mogelijkheden waren om de
gewenste bomenhoofdstructuur langs het fietspad aan te leggen. Deze structuur maakte
geen onderdeel uit van het fietspadproject en de financiele ruimte was ook niet
aanwezig. In 2015 is aanvullend krediet vastgesteld voor de bomenstructuur en ook voor
de verbeterde aansluiting (aanpassingen kruisingen) van het fietspad met
wegenstructuur.
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4. A a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e
Voor de aanleg van fietspad de Verbetering is besloten om de benodigde werkzaamheden
door middel van Design & Construct Overeenkomst aan te besteden. Hiervoor is een
meervoudig onderhandse aanbesteding, conform gemeentelijk inkoopbeleid
georganiseerd. Het werk is gegund aan Plegt-Vos voor een bedrag van € 256.000 op
basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
Het werk is op 21 augustus 2014 aanbesteed en de basisovereenkomst tussen de
gemeente en de aannemer is op 8 September 2014 ondertekend.

5. Moment v a n g e r e e d k o m e n , ingebrulkneming e n opievering
Het fietspad Is op 17 juli 2015 In gebruik genomen en het opieverdossier is door de
aannemer op 19 augustus 2015 ingediend. De onderhoudstermijn bedroeg 6 maanden en
voor het aangebrachte groen 1 jaar. De eindafrekening met de aannemer heeft in het
voorjaar van 2016 plaatsgevonden, waarna het werk is overgedragen aan beheer.

6. Totale definitieve kosten
Nacalculatie
Gerealiseerd
Nog te
t/m 30-06-2016 realiseren

Begroting

Totaal

Verschil

Kosten
Planontwikkeling en V&T
Verwerving
Uitvoering (inclusief groen)
Kunst
Totaal kosten

134.000
95.000
376.000
5.000
610.000

135.000
95.000
373.000
7.000
610.000

0
0
0
0
0

135.000
95.000
373.000
7000
610.000

-1.000
0
3.000
-2.000

Opbrengsten
BDU subsidie
Structureel beleidsmiddelen
ISV middelen
Totaal opbrengsten

210.000
360.000
40.000
610.000

0
0
40.000
40.000

210.000
360.000
0
570.000

210.000
360.000
40.000
610.000

0
0
0

-570.000

570.000

0

Exploitatieresultaat

7. V e r s c h i i l e n a n a i y s e
Bij aanvang van het project zijn de kosten van het fietspad (inclusief plankosten) bepaald
op € 570.000 en heeft u dat bedrag als krediet beschikbaar gesteld. De begroting is
recent herzlen en aan de hand daarvan aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De
verschillen tussen begroting en de werkelijke kosten zijn dan ook minimaal.
De BDU middelen kunnen we elk moment verwachten van de provincie Groningen. De
bestedingen zijn bij de jaarrekening 2015 eindverantwoord en daarmee is de maximale
declaratie voor het project veilig gesteld.
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8. Nacalculatie plankosten
De normering voor plan en voorbereiding & toezicht is 10 en 15%. Vanwege de Design &
Construct situatie neemt de aannemer een deel aan werkzaamheden over in de planfase.
Het gemeentelijke aandeel voor zowel plan en voorbereiding & toezicht is samen 2 2 % .

9. Afwikkeling m e e r - en m i n d e r w e r k
De aanbesteding heeft geleid tot een aanneemsom van € 256.000, uiteindelijk is door de
aannemer in dit werk voor € 338.000 gefactureerd. Het verschil is met name te verklaren
door wljzigingen vanuit de gemeente na aanbesteding. Wijzlgingen zijn o.a. de
aansluitlngen van het fietspad op de Johan van Zwedenlaan en Peizerweg oostzijde.
Bij de Inschrijving is de aannemer, die het werk gegund is, ingegaan op de mogelijkheid
om als pluspakket een ecologische zone langs het fietspad aan te bieden. Uw raad is
akkoord gegaan met de aanleg van de bomenstructuur en heeft in 2015 extra krediet
beschikbaar gesteld. Deze aanvullende opdracht was niet in het gegunde werk en
aanneemsom verwerkt.
In totaal zijn er 16 wljzigingen op het originele plan van de aannemer geweest. Ondanks
het genoemde meerwerk is het totaal van de ultvoeringswerkzaamheden binnen de
begroting van € 376.000 van ons ingenieursbureau gebleven.

10. H a n d e l s w i j z e ten a a n z i e n v a n onder- en o v e r s c h r i j d i n g e n v a n krediet
Zie paragraaf 7.

11. F i s c a l e a s p e c t e n ( B T W - v e r r e k e n i n g )
N.v.t.

12. Administratieve afhandeiing
T.b.v. de afsluiting van het complex dienen dan de volgende administratieve handelingen
dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:
1) Afwikkelen subsidiedeclaraties BDU.
2) Inboeken stucturele beleidsmiddelen.
3) Administratief afsluiten van het complex.
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NACALCULATIE 2016

Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden
7001360

Directie
Nacalculatie per

: Stadsontwikkeling
: 30 juni 2016
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1. P r o j e c t b e s c h r i j v i n g
Om de snelheid van het verkeer in woonwijken terug te dringen is in veel straten een
maximale snelheid van 30 k m / u u r toegestaan. Vanaf 2007 is een inventarisatie
uitgevoerd van straten waar alleen het invoeren van de maximale snelheid niet afdoende
was en aanvullende maatregelen nodig waren. Dit leverde een lijst met knelpunten op. In
de raadscommlssie van 13 mei 2009 zijn deze knelpunten geprioriteerd. Dit project
behelst de aanpak van de vijf hoogst geprloriteerde knelpunten Dorkwerd, Vechtstraat,
Haydnlaan/Troelstralaan, Florestraat en Engelbert/Middelbert.

2. Kredietbesluiten m e t dekkingsvoorstellen
Raadsbesluiten:
Raadsbesluit d.d. 25 april 2007, nr 6e.

€
€
€
€
€
€

Raadsbesluit d.d. 28 januari 2009, nr7a.
Raadsbesluit d.d. 29 September 2010, nr 6k.
Raadsbesluit d.d. 22 februari 2012, nr 7e.
Raadsbesluit d.d. 18februari 2015, nr 6b.
Totaal krediet

30.000
100.000
200.000
1.054.000
410.000
1.794.000

Dekkingsmiddelen:
Structureel nieuw beleid 2007, verkeersmaatregelen - reconstructies

€

30.000

Verkeersmaatregelenreconstructies 2008

€

60.000

€

40.000

(€4.250 kapitaallasten bij €60.000 investering)
Bijzondere doeluitkering 2008
Dekking uit structurele budget "kleine verkeerskundige maatregelen
en reconstructies (€ 15.000 kapitaallasten bij € 200.000 investering".

€

200.000

Bijzondere doeluitkering 2008

€

254.000

Bijzondere doeluitkering 2010

€

273.000

527.000

Dekking uit nieuw beleid 4 x 100.000 structurele jaarschijven 2007-2010
voor kleine verkeersmaatregelen
(€ 37.000 kapitaallasten bij € 527.000 investering".

€

Middelen extra beleid 2015

€

90.000

Saneringsprogramma riolering 2012 project rivierenbuurt

€

125.000

Project toegankelijke bushaltes

€

39.000

Project aanpak schoolomgeving

€

13.000

Onderhoudsmiddelen Stadsbeheer bomen

€

93.000

ISV Stadsdelen

€

25.000

Bijdrage SDC (Stadsdeelcoordinatie)

€

25.000

Totaal dekkingsmiddelen

€

1.794.000
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3. Tijdsplanning krediet
Begin 2007 is de 30km/uur problematiek opgenomen als onderdeel van de beleidsnota
Duurzame mobiliteit en het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2007-2010.
In 2008 is als eerste gedeelte Dorkwerd uitgevoerd en in de jaren tot en met 2011 is
vervolgens de planvorming uitgewerkt en dit heeft geresulteerd in een aanvullend
uitvoeringskrediet In 2012.
Deelproject Engelbert/Middelbert heeft meer tijd in beslag genomen als verwacht. Met
name als gevolg van een bezwaar procedure over de instelling van 30 km/uur gebied,
overleg met ondernemers en belangenvereniging, verweerschrift (voormalig) afdeling
verkeer en vervoer.
De Vechtstraat is het laatste deelproject in de rij van een vijftal km zones. Door de
problematiek rondom Engelbert/Middelbert was er een tekort voor het (met de
bewoners) overeengekomen plan Vechtstraat. Verschraling van de plannen was geen
optie. In 2015 is een extra aanvullend uitvoeringskrediet voor dit deelproject verstrekt
toen daar dekking voor was gevonden. In 2015 is de uitvoering afgerond en als gevolg
daarvan komen we nu met de nacalculatie.

4. A a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e
De werken zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed.
Besteknummer Gegund aan:
Bedrag
Locatie
28-2009
De Wilde Wegenbouw B.V.
21.600 Dorkwerd
58-2011
Broekema
76.400 Haydnlaan-Troelstralaan
70-2011

OosterhofHolman Infra

161.000 Engelbert-Middelbert

09-2012
62-2012

De Wilde Wegenbouw B.V.
De Wilde Wegenbouw B.V.

124.400 Floresstraat
314000 Vechtstraat

5. Moment v a n g e r e e d k o m e n , ingebrulkneming en opievering
De eerste 4 bestekken zijn opgeleverd in het jaar van gunning. Het bestek Vechtstraat is
29 april 2015 gegund en het werk is eind 2015 opgeleverd.

iO
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6. Totale definitieve kosten

Begroting

Nacalculatie
Gerealiseerd
Nog te
t/m 30-06-2016 realiseren

Totaal

Verschil

Kosten
Plankosten algemeen / onvoorzien
Dorkwerd
Engelbert/Middelbert
Haydnlaan/Troelstralaan
Floresstraat
Vechtstraat
Totaal kosten

15.000
130.000
428.000
280.000
298.000
643.000
1.794.000

17.000
100.000
511.000
216.000
286.000
610.000
1.740.000

3.000
0
0
0
0
5.000
8.000

20.000
100.000
511.000
216.000
286.000
615.000
1.748.000

-5.000
30.000
-83.000
64.000
12.000
28.000
46.000

Opbrengsten
Structureel nieuw beleid
BDU - subsidie
Overige dekkingsmiddelen
Totaal opbrengsten

817.000
567.000
410.000
1.794.000

817.000
0
435.000
1.252.000

0
567.000
0
567.000

817.000
567.000
435.000
1.819.000

0
0
25.000
25.000

0

-488.000

559.000

71.000

71.000

Exploitatieresultaat

De werkelijke kosten per 30-06-2016 bedragen € 1.740.000 en met de nog te realiseren
kosten blijft het project binnen het vastgestelde krediet.

7.

Verschiilenanaiyse

Naast de formele dekkingsbronnen is in totaliteit € 25.000 extra aan opbrengsten in het
project geboekt, deze bestaat uit allerlei kleine bijdragen. We hebben op het project een
exploitatieresultaat van € 71.000 positief.
Per deelproject staan de begrotingen inclusief ultvoeringswerkzaamheden, voorbereidingen toezichturen ingenieursbureau alsmede uren van onze ontwerpers en verkeer 8i
vervoer medewerkers. Niet direct deelproject gerelateerde uren en andere kosten staan
op algemeen cq onvoorzien.
In 2007 en 2009 heeft u krediet en tevens de totale kosten bepaald op € 130.000 voor
snelheidsremmende maatregelen in Dorkwerd, voor de overige 4 knelpunten heeft u in
2011 een taakstellend budget beschikbaar gesteld. Meest in het oog springend is de
overschrijding op deelproject Engelbert/Middelbert. Hierbij was veel aandacht voor
bewonersparticipatie waardoor men meerdere malen terug naar de tekentafel moest om
een en ander in het project aan te passen.
De BDU middelen kunnen we elk moment verwachten van de provincie Groningen. De
bestedingen zijn bij de jaarrekening 2015 eindverantwoord en daarmee is de maximale
declaratie voor het project veilig gesteld.

11
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8. Nacalculatie plankosten
Gedurende de hele looptijd van het project is totaal aan interne uren planvoorbereiding,
voorbereiding en toezicht en administratie ruim € 678.000 verantwoord ( 3 8 % van de
totale kosten, normering plan / V&T is 10 -i- 1 5 % ) . Als oorzaken zijn te noemen:
1. De lange voorbereiding. In 2007 is de voorbereiding begonnen en de eerste
locatie is pas in 2009 aangepast. De laatste locatie is in 2015 gereed gekomen.
2. Het bijzondere karakter van het project (het project bestaat uiteindelijk uit 5
deelprojecten op verschillende locaties).
3. Veel interne afdelingen hebben een bijdrage geleverd aan de verschillende
aspecten van het project.
Behalve aan uren (€ 678.000) en aanbestedingen (€ 698.000) zit ook een groot deel van
de projectkosten in bestratingsmaterialen (€ 160.000) en groen aanplant (€ 90.000). Bij
bestratingsmaterialen zijn raamcontracten van toepassing waardoor de gemeente deze
zelf in het bestek ter beschikking stelt, en niet doorberekend is in de aanneemsom.
Vooral bij de Vechtstraat is relatief veel aan groen aanplant uitgegeven.

9. Afwikkeling m e e r - en m i n d e r w e r k
Ten opzichte van het totaal van de aanneemsommen ad € 698.000 is er aan meerwerk
€ 54.000 ( 7 % ) opgetreden. Dit is voornamelijk veroorzaakt door onverwachte zaken
zoals het herstraten van een verzakt wegdeel, het aanbrengen van schampbanden en
overige afwerkingswerkzaamheden.

1 0 . H a n d e l s w i j z e ten a a n z i e n v a n onder- en o v e r s c h r i j d i n g e n v a n krediet
Resultaat van € 71.000 is vrijval en wordt toegevoegd aan de te creeren reserve voor
onafwendbare knelpunten infraprojecten.

11. Fiscale a s p e c t e n ( B T W - v e r r e k e n i n g )
N.v.t.

12. Administratieve afhandeiing
T.b.v. de afsluiting van het complex dienen dan de volgende administratieve handelingen
dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:
1) Inboeken BDU, eindverantwoording voltooid in SISA 2015.
2) Administratief afsluiten van het complex.

12
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NACALCULATIE 2016

Doorstroming Martini Ziekenhuis (Boerhaaverotonde)
7100670

Directie
Nacalculatie per

: Stadsontwikkeling
: 30-6-2016

1}
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1. Projectbeschrijving
Om de bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis te vergroten en de verwachting voor
extra verkeer op de Laan Corpus den Hoorn in verband met de Aanpak Ring Zuid, zijn er
maatregelen getroffen in de wegen rondom het Martini Ziekenhuis waardoor er een
robuust wegennetwerk is ontstaan dat al het verkeer kan faciliteren.
De uitvoeringsmaatregelen zijn in oktober 2014 door de raad vastgesteld, waarna het
aanbestedingstraject in gang is gezet. Dit mondde begin maart 2015 uit in een gunning
aan De Wilde wegenbouw. De aanleg van de maatregelen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd
tijdens de zomervakantie van 2015 om daarmee de overlast voor de omgeving en een
verminderde bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis zoveel mogelijk te bepreken.
Middels gerichte omgevingscommunlcatie is de omgeving alsmede de regio vroegtijdig
geinformeerd over de werkzaamheden. De volgende maatregelen zijn gerealiseerd;
het maken van een bypass langs de Boerhaaverotonde waardoor verkeer vanaf de A7
eenvoudig richting het Martini Ziekenhuis kan rijden;
het mogelijk maken van een links afslaande beweging vanaf het zuidelijk gedeelte
van de Paterswoldseweg richting de A7;
het doortrekken van de parallelle wegenstructuur aan de voorzijde van het Martini
Ziekenhuis richting de Paterswoldseweg;
het maken van een knip In de Van Swietenlaan waardoor gemotoriseerd verkeer
(behoudens busverkeer) niet meer vanuit het zuiden naar de Boerhaaverotonde kan
rijden;
het optimaliseren van de huidige verkeerslichten op de kruisingen Laan Corpus den
Hoorn en de kruising Paterswoldseweg / parallel rijbaan Martini Ziekenhuis;
het aanpassen van de bebording op de nieuwe situatie.
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2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen
Raadsbesluit d.d. 29 oktober 2014, nr 6c
Totaal

€
€

1.850.000
1.850.000

De dekking bestaat u i t C 300.000 BDU subsidie, € 1.300.000 uit nacalculatie project
Langmanmaatregelen en € 50.000 bijdrage Rijkswaterstaat.
Ten slotte is € 200.000 dekking voorbeslag middelen extra beleid 2015 - vrijval middelen
t r a m . Dit is een bijdrage uit het maatregelenpakket Netwerkanalyse Groningen-Assen,
onderdeel automaatregelen.

3. Tijdsplanning krediet
Op 30 oktober 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe bereikbaarheidsvisie, de
netwerkanalyse Groningen-Assen, vastgesteld. In de netwerkanalyse zijn maatregelen
omschreven. Ook de ontsluiting van het Martini Ziekenhuis is hierin opgenomen.
Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel voor doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis
(aanpak Boerhaaverotonde) op 9 September 2014. Op 29 oktober 2014 is dit voorstel
aangenomen en in 2015 de maatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2016
afgerond en als gevolg daarvan komen we nu met de nacalculatie.

4. A a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e
Werken en opdrachten binnen het project zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid
aanbesteed. Bestek 71-2014 met civieltechnische werkzaamheden zijn meervoudig
onderhands aanbesteed , waarbij het werk aan De Wilde wegenbouw op basis van
laagste prijs (€ 477.000) is gegund.
In totaal zijn 3 aparte opdrachten (totaal € 101.000) met betrekking tot verkeerslichten
verstrekt aan Imtech. Daarnaast heeft Imtech 2 opdrachten (totaal € 80.200) uitgevoerd
aan de openbare verlichting. Nutswerkzaamheden in het project zijn uitgevoerd door
Enexis (opdracht € 75.462) en Waterbedrijf Groningen (opdracht € 44.000).

5. Moment v a n g e r e e d k o m e n , ingebrulkneming en opievering
Bestek 71-2014 is op 2 maart 2015 gegund en de werkzaamheden zijn op 14 oktober
2015 opgeleverd. De eindopneming heeft plaatsgevonden na afloop van de
onderhoudstermijn van 6 maanden, begin 2016.
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6. Totale definitieve kosten
Nacalculatie
Begroting

Gerealiseerd

Nog te

Totaal

Verschil

t/m 30-06-2016 realiseren
Kosten
Uitvoeringsmaatregelen + V&T
Plankosten

1.685.000
165.000

1.337.000
172.000

5.000 1.342.000
2.000
174.000

343.000
-9.000

Totaal kosten

1.850.000

1.509.000

7.000 1.516.000

334.000

1.300.000
300.000

1.300.000
0

0 1.300.000
300.000

0
0
-200.000

Opbrengsten
Bijdrage Langmanmaatregelen
BDU - subsidie
Voorbeslag extra beleid 2015
Bijdrage Rijkswaterstaat
Totaal opbrengsten

Voordelig Exploitatieresultaat

200.000

0

300.000
0

50.000

50.000

0

1.850.000

1.350.000

0

-159.000

0
50.000

0

300.000 1.650.000

-200.000

293.000

134.000

134.000

De werkelijke kosten per 30-06-2016 bedragen € 1.509.000 en met de nog te realiseren
kosten blijft het project ruim binnen het vastgestelde krediet.

7.

Verschiilenanaiyse

Het vastgestelde krediet van € 1.850.000 berust op aannames. De vele maatregelen
rondom het Martini Ziekenhuis zijn allemaal uitgevoerd, en dat nog eens € 343.000
voordeliger dan ons ingenieursbureau geraamd heeft. Gezien de civieltechnische
marktomstandigheden in 2014/2015 en de korte termijn waarop de maatregelen
uitgevoerd moesten worden was de verwachting aanwezig dat kortingen gerealiseerd
konden worden.
De BDU middelen kunnen we elk moment verwachten van de provincie Groningen. De
bestedingen zijn bij de jaarrekening 2015 eindverantwoord en daarmee is de maximale
declaratie voor het project veilig gesteld.
De post 'Voorbeslag middelen extra beleid 2015-vrijval middelen t r a m ' (€ 200.000) is
een bijdrage uit het automaatregelenpakket Netwerkanalyse Groningen-Assen. In het
raadsvoorstel (08-06-2016, nr. 7h) voor aanvullend krediet Netwerkanalyse wordt
aangegeven € 1 miljoen te bezuinigen op het oorspronkelijk automaatregelenpakket. Ook
is dit beschreven in het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016-2019. Gezien de
aanbestedingsvoordelen en het uiteindelijk te verwachten positief resultaat bij het project
Doorstroming Martini Ziekenhuis is de bijdrage van € 200.000 meegenomen in de
bezuinigingen en als dekking ingetrokken. Bij de nacalculatie kunnen we u nu een lager
maar weliswaar positief resultaat van € 134.000 presenteren.
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8. Nacalculatie plankosten
Bij het project Doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis is voor plankosten in de
begroting gerekend met 10% over de uitvoering. Dat is de plannormering die staat voor
reguliere verkeer en vervoer projecten. Aangezien de opdracht bestond uit meerdere
maatregelen op verschillende locaties, in plaats van een centrale opdracht, is de
normering niet haalbaar gebleken en hebben we verhoudingsgewijs meer plankosten
gemaakt.

9. Afwikkeling m e e r - en m i n d e r w e r k
Civieltechnische werk is voor een bedrag van € 477.000 aanbesteed aan De Wilde
Wegenbouw. Het meerwerk bij deze uitvoering bestond uit een gewijzigde indeling van
parkeerplaatsen (€ 55.000), wijzlgingen in het groenplan (€ 8.500), het aanpassen van
een klinkersleuf (€ 4.000) en de aanleg van een voetgangers oversteekplaats (€ 3.000).
De werkelijke kosten voor de openbare verlichting, verkeerslichten en
nutswerkzaamheden zijn conform de verstrekte opdrachten. Alle uitvoeringskosten te
samen (infra, nuts, groen e.d.) passen ruimschoots binnen het geraamde budget van ons
gemeentelijk ingenieursbureau. En daarmee ook in het beschikbaar gestelde krediet.

10. H a n d e l s w i j z e ten a a n z i e n v a n onder- en o v e r s c h r i j d i n g e n van krediet
Resultaat ad € 134.000 is vrijval en wordt toegevoegd aan de te creeren reserve voor
onafwendbare knelpunten infraprojecten.

11. Fiscale a s p e c t e n ( B T W - v e r r e k e n i n g )
N.v.t.

12. Administratieve afhandeiing
T.b.v. de afsluiting van het complex dienen dan de volgende administratieve handelingen
dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:
1) Inboeken BDU, eindverantwoording voltooid in SISA 2015.
2) Administratief afsluiten van het complex.
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NACALCULATIE 2016

Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug
7001280

Directie
Nacalculatie per

: Stadsontwikkeling
: 30 juni 2016
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1. P r o j e c t b e s c h r i j v i n g
Tussen 2012 en 2015 heeft de provincie Groningen, in samenwerking met de gemeente
Groningen, de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. Tegelijkertijd
is ook de kruising van de Bedumerweg met de Noordelijke Ringweg/Plataanlaan (N370)
en Noordzeeweg (N46) ongelijkvloers gemaakt en zijn daarmee de verkeerslichten
komen te vervallen. In 2014 is tevens groot onderhoud uitgevoerd op de Noordelijke
Ringweg.
De nieuwe Noordzeebrug is hoger geworden ( ca. 3 meter) om hem geschikt te maken
voor het vervoer van meerdere lagen containers over dit kanaal. De oude Noordzeebrug
is volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe vaste Noordzeebrug. De wens vanuit
het Rijk om de vaarweg Lemmer-DelfzijI op te waarderen tot een nationale hoofdvaarweg
is nu gerealiseerd.
De aanpak van de kruising Bedumerweg Is onderdeel van het beleid om alle kruisingen
op de Groninger ringwegen ongelijkvloers te maken, dat Is nu weer een stapje dichterbij
gekomen. De wensen m.b.t. het opwaarderen van de vaarweg en het ongelijkvloers
maken van de ringwegen waren hier in het werk uitstekend te combineren in 1 project.

De provincie Groningen is momenteel alternatieven aan het onderzoeken om de
verkeerssituatie op de Noordelijke Ringweg bij Noorderhoogebrug te verbeteren, zie de
3^ locatie in de afbeelding. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het huidige krediet.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen
De gemeentelijke rol bij dit project was het begeleiden en deels financieren van het plan.
De totale investeringsomvang van dit project bedraagt € 30,6 miljoen. Het beschikbaar
gestelde krediet voor het gemeentelijk aandeel in het project bedraagt (inclusief eigen
plankosten) € 4,73 miljoen. De opbouw van dit krediet is als volgt;
Raadsbesluit

Omschrijving

Krediet

29-11-2006 nr. 6f

Reconstructie kruising Noordelijke RingwegBedumerweg / Noordzeebrug

€ 2.456.000

28-09-2011 nr. 61

Aanvullend krediet

€

20-04-2016 nr. 61

Aanvullend (technisch) krediet afwikkeling

€ 1.416.252
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De dekking van het gemeentelijk krediet bestaat uit de voor aanpak ringwegen
geoormerkte beleidsmiddelen (€ 1,58 miljoen), BDU subsidie (€ 1,44 miljoen), retributie
grond Provincie Groningen (C 1,42 miljoen), bijdrage gerealiseerd ringwegenproject
Hoendiep -Westelijke Ringweg (€ 87.000) en diverse bijdragen voor geluidschermen van
de Provincie/Milieudienst/ISV-SDC Noorddijk (€ 205.000).

3. Tijdsplanning krediet
In vervolg op uw uitvoeringsbesluit en kredietverstrekking van november 2006 is
gewerkt aan de voorbereiding van het aanbestedingscontract en aan de
grondverwerving. Men verwachtte destijds dat de uitvoering rond 2008 zou kunnen
starten maar dat is niet gelukt. De grondverwerving bleek veel meer tijd te kosten dan
verwacht. De uitvoering van het project is hierdoor sterk gestagneerd.
Op 1 oktober 2010 zijn alle gronden door de provincie, via onteigening verworven. De
langere doorlooptijd heeft geleid tot veranderd prijspeil tussen 2006 en 2011 en door
stagnering een toename van plankosten. Bij raadsbesluit 28-09-2011 is hiervoor
aanvullend krediet vastgesteld, inclusief krediet voor de geluidschermen (destijds slechts
voorschot op de financiering). De gunning van het werk heeft in 2012 plaatsgevonden.
De verwachte opieverdatum werd toen verschoven naar eind 2014.
In 2016 is bij de jaarrekening een aanvullend (technisch) krediet van € 1,4 miljoen
aangevraagd, hierbij werd een onrechtmatigheid bij de jaarrekening voorkomen.
In de oorspronkelijke begroting is onder andere een netto bijdrage opgenomen van
€ 2,74 miljoen aan de provincie Groningen. De netto bijdrage bestond uit de door
provincie in rekening gebrachte aanneemsom verminderd met de bijdrage die de
gemeente ontvangt voor de grond. In de administratieve praktijk zijn de bijdragen over
en weer niet netto verwerkt, maar afzonderlijk gefactureerd en verwerkt. Het krediet is
aangepast naar de bruto werkwijze, de dekking is daarbij onaangetast gebleven.

4. A a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e
De aanbestedingsprocedure en uitvoering van de werkzaamheden zijn onder
verantwoordelijkheid van de provincie Groningen geweest.

5. Moment v a n g e r e e d k o m e n , ingebrulkneming en opievering
December 2012 is met de aanleg van de tijdelijke weg (ten zuiden) van de Noordelijke
Ringweg/Plataanlaan (N370) begonnen. In deze fase heeft tevens de aanleg van de
tijdelijke weg voor verkeer van het bedrijventerrein plaatsgevonden.
In de daarop volgende periode van 2 jaar (juni 2013 - voorjaar 2015) zijn uitvoeringswerkzaamheden voor de Noordzeebrug (westzijde) en viaduct Bedumerweg gerealiseerd.
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Tussendoor heeft in het najaar van 2014 een gedeelte van het groot onderhoud aan de
Noordelijke Ringweg plaatsgevonden. Er is een nieuwe moderne middenberm aangelegd
en nieuwe verlichting.
Na het werk aan de westzijde is in 2015 begonnen met de oostzijde van de
Noordzeebrug. In de loop van 2015 is ook nieuwe verlichting aangesloten. Begin 2016
zijn de werkzaamheden aan de geluidsschermen uitgevoerd, is er nieuw asfalt gelegd en
aanplant van groen gerealiseerd.

6. Totale definitieve kosten v a n het project (gemeentelijk a a n d e e l )
Nacalculatie
Gerealiseerd
Nog te
t/m 30-06-2016 realiseren

Begroting

Totaal

Verschil

Kosten
Planontwikkeling en V&T
Uitvoering NRW-Noordzeebrug
Geluidschermen
Totaal kosten

359.000
4.160.000
213.000
4.732.000

361.000
4.160.000
140.000
4.661.000

6.000
0
0
6.000

367.000
4.160.000
140.000
4.667.000

Opbrengsten
Nieuw beleid ringwegen
BDU-subsidie
Bijdrage project Hoendiep / WRW
Bijdrage provincie geluidschermen
Bijdrage SDC geluidschermen
Bijdrage MD geluidschermen
Retributie grond provincie
Totaal opbrengsten

1.578.000
1.446.000
87.000
65.000
100.000
40.000
1.416.000
4.732.000

1.578.000
0
87.000
0
100.000
40.000
1.416.000
3.221.000

0
1.446.000
0
0
0
0
0
1.446.000

1.578.000
1.446.000
87.000
0
100.000
40.000
1.416.00
4.667.000

0
-65.000
0
0
0
-65.000

0

-1.440.000

1.440.000

0

0

Exploitatieresultaat

-8.000
0
73.000
65.000

0
{)

De werkelijke kosten per 30-06-2016 bedragen € 4.661.000 en met de nog te realiseren
kosten blijft het project binnen het vastgestelde krediet.
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7. V e r s c h i i l e n a n a i y s e
De provincie heeft bij de eindfactuur voor uitvoeringswerk (inclusief geluidschermen) de
gemeente € 65.000 minder in rekening gebracht. Dit bedrag heeft betrekking op de
provinciale bijdrage die de gemeente weer kon claimen voor de geluidschermen, nu is
het verrekend. Daarnaast zijn de geluidschermen ook iets voordeliger uitgevallen als
begroot.
De volledige BDU subsidie is eindverantwoord in de SISA 2015 bij de jaarrekening en zal
dit najaar geind worden.

8. Nacalculatie plankosten
De normering plankosten is 1 0 % . In het project is een bedrag van € 4,67 miljoen voor
rekening van de gemeente Groningen, het uren aandeel daarin is 8%. Hierin zit een
groot deel voorbereiding en toezicht uren van ons eigen ingenieursbureau.

9. Afwikkeling m e e r - en m i n d e r w e r k
Door een veranderd prijspeil in de periode 2006-2011 en hogere investeringsomvang is
aan de verschillende financiers van het project een aanvullende bijdrage gevraagd. Zo
ook de gemeente bij raadsbesluit 2 8 - 0 9 - 2 0 1 1 . Later dat jaar zijn de gemeente en
provincie overeengekomen dat de gemeentelijke investering voor uitvoering is
gemaximaliseerd tot het overeengekomen bedrag van € 4,16 miljoen exclusief
geluidschermen.

10. H a n d e l w i j z e ten a a n z i e n v a n onder- en o v e r s c h r i j d i n g e n v a n kredieten
Zie ook paragraaf 9.

11. Fiscale a s p e c t e n
Niet van toepassing.

12. Administratieve afhandeiing
Ten behoeve van de afsluiting van het complex diende de volgende administratieve
handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:
1) Inboeken BDU, eindverantwoording voltooid in SISA 2015.
2) Administratief afsluiten van het complex.
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NACALCULATIE 2 0 1 6

Aanpak Oostelijke Ringweg
4008600

Directie
Nacalculatie per

: Stadsontwikkeling
: 30 September 2016
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1. P r o j e c t b e s c h r i j v i n g
De Oostelijke Ringweg Groningen (verder ORG) is in 2007 overgedragen van het Rijk
naar de provincie Groningen. Door de eigendomsoverdracht en de hierbij behorende
financiele bijdrage is het mogelijk gemaakt om alle kruisingen ongelijkvloers te maken
met nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten. De doorstroming en de
verkeersveiligheid zijn daarmee sterk verbeterd.
Richting Sedum

Het verruimen van de verbindingsbogen is uit het basispakket Verkeersmanagement
(1.0.V. Groningen Bereikbaar!) gehaald en meegenomen in de ombouw ORG waardoor
werk-met-werk is gemaakt. Uit analyse blijkt dat de verbindingsbogen met de noordelijke
ringweg op termijn het verkeer niet meer goed kunnen verwerken. TerwijI ook geacht
wordt te fungeren als belangrijke omieidingsroute tijdens de ombouw van de Zuidelijke
Ringweg.
Naast de doorstroming en verkeersveiligheid is er nog een andere doelstelling nl. het
versterken van de groenstructuur langs de ORG en het creeren van ruimte voor
natuurontwikkeling passend binnen het Stedelijk Ecologisch Structuurplan. De
versnippering van het omiiggende gebied is met dit project teruggedrongen. In totaal zijn
vier fietsviaducten vernieuwd, twee daarvan zijn vervangen door fietsecoducten. De twee
andere fietsviaducten vormen een onderdeel van de autoviaducten.
Het eindbeeld versterkt het beeld van een weg in een groene vallei. Voor de
detailuitwerking en realisatie hebben gemeente en provincie nauw samen gewerkt. De
opening van het fietsecoduct op 30 juni 2016 is de kroon op het werk, van groot belang
voor de ecologie van Groningen en de afronding van een groot infrastructureel werk.
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2. Kredietbesluiten met d e k k i n g s v o o r s t e l l e n
De gemeentelijke rol bij dit project was het begeleiden en deels financieren van het plan.
De totale investeringsomvang van dit project bedraagt € 36,7 miljoen. Het totaal
beschikbaar gestelde krediet voor het gemeentelijk aandeel bedraagt (inclusief eigen
plankosten) € 5,44 miljoen. De opbouw van dit krediet Is als volgt;
Raadsbesluit

Omschrijving

Krediet

20-10-2010 nr. 6j

Aanpak Oostelijke Ringweg (4 kruisingen)

€ 4.183.000

25-09-2013 nr. 6c
25-09-2013 nr. 6c

Sanering vuilstort
Verdubbeling verbindingsbogen

€ 286.000
€ 272.000

26-11-2014 nr. 6c
26-11-2014 nr. 6c

Extra fietsecoducten
Meerkosten aanpak ORG

€ 443.000
€ 257.000

De dekking van het gemeentelijk krediet bestaat uit de voor aanpak ringwegen
geoormerkte beleidsmiddelen (€ 2,56 miljoen), BDU subsidie (€ 2,36 miljoen),
provinciale bijdrage (€ 400.000) en vrijval gerealiseerd project Westelijke Ringweg Hoendiep (€ 119.000).
Onvolkomenheid r a a d s v o o r s t e l 2 6 - 1 1 - 2 0 1 4 nr. 6 c
We hebben bij dit project moeten constateren dat in 2014 onvoldoende krediet is
aangevraagd. In plaats van € 1,4 miljoen is de helft, € 700.000 aan krediet beschikbaar
gesteld. Abusievelijk zijn de kosten 2 maal ten laste van de BDU-subsidie gebracht. In
afrondende gesprekken met de provincie is dit naar voren gekomen. Wij hebben hier
vervolgens melding van gemaakt in de jaarlijkse rapportage over lopende projecten uit
het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer (Staat V, bijlage jaarrekening) en in VGR I
en 11-2016.
De eindafrekening van de provincie Is kort voor de zomervakantie 2016 verwerkt, vanaf
dat moment kregen wij de mogelijkheid om de nacalculatie op te zetten en nauwkeurig
het tekort te bepalen. Wij vragen u bij deze de nacalculatie en het raadsvoorstel voor
aanvullend krediet vast te stellen en daarmee de mogelijkheid om het project financieel
af te sluiten.

3. Tijdsplanning krediet
Bij raadsbesluit 20-10-2010 was de verwachting dat de werkzaamheden voor de 4
deelprojecten eind 2012 gereed zouden zijn, dit is echter niet reeel gebleken. Het eerste
deelproject is begin 2011 van start gegaan en het laatste en grootste deelproject is eind
2015 afgerond. Hierover meer tekst en uitleg in paragraaf 5.
In de eindbeeldstudie was het uitgangspunt dat de bestaande fietsviaducten Meedenpad
en Stadsweg op relatief eenvoudige wijze aangepast zouden kunnen worden en daarbij
een ecologische zone tot stand komt. Hergebruik van de bestaande viaducten bleek
constructief echter niet mogelijk. De twee fietsviaducten zijn volledig vervangen door
twee nieuwe fietsecoducten en daarmee was in 2014 de scope uitbreiding van het project
ORG een feit.
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4. A a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e
De aanbestedingsprocedure en uitvoering van de werkzaamheden zijn onder
verantwoordelijkheid van de provincie Groningen geweest.

5. Moment van g e r e e d k o m e n , ingebrulkneming en opievering
Deelproject kruising Lewenborg-Ulgersmaborg is als eerste van start gegaan begin 2 0 1 1 .
Vanaf eind oktober 2012 is het nieuwe viaduct geheel geopend voor het verkeer. In de
eerste maanden is een noodleuning geplaatst omdat het hekwerk nog niet helemaal klaar
was. In het voorjaar van 2013 is op dit gedeelte van de ringweg het nieuwe groen
aangebracht.

De werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe aansluiting Kardinge-Ulgersmaborg
zijn oktober 2013 begonnen en hebben tot eind 2014 geduurd. Er zijn tijdelijke wegen
aangelegd, de nieuwe viaduct is gebouwd op een voorbouwiocatie naast de ringweg, de
rotondes zijn aangelegd bij de Kardingerweg, de rijbanen zijn aangepast en ten slotte
was er aanplant van groen.

Mei 2012 zijn de grondwerkzaamheden gestart voor de aansluiting Beijum-De Hunze.
Kort erna is een tijdelijk kruispunt met verkeerslichten aangelegd. Vanaf juli 2012 is zand
en grond aangebracht, alvorens in het voorjaar van 2013 is begonnen met de bouw van
het viaduct. Het fietspad Heerdenpad is daarbij afgebroken en het nieuwe vrijiiggende
fietspad gaat over hetzelfde viaduct als het autoverkeer.
Het deelproject Beijum Noord en Groningerweg wordt als een project beschouwd, terwiji
dit twee aparte kruisingen zijn. In de uitwerking van de plannen is vrijwel alles verlopen
zoals verwacht, behalve bij Beijum Noord-Groningerweg. Bij dit kruispunt was sprake van
een complexere fasering dan aanvankelijk was ingeschat. Daarnaast is uit nader
onderzoek gebleken dat de sanering van de vuilstort noodzakelijk was, technisch was het
onmogelijk om het vuil te laten zitten ter plaatse van de op- en afritten. De
werkzaamheden aan dit deelproject, de grootste van allemaal, is eind 2015 afgerond.
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Medio 2015 is begonnen met fietsecoduct Stadsweg en in november weer geopend voor
fietsers, voetgangers en dieren. Fietsecoduct Meedenpad is begin 2016 opgeleverd. Nu
alle kruispunten klaar zijn, worden op dit moment de laatste groenwerkzaamheden
verricht.

6. Totale definitieve kosten v a n het project ( g e m e e n t e l i j k a a n d e e l )

Begroting

Nacalculatie
Gerealiseerd
Nog te
t/m 30-09-2016 realiseren

Totaal

Verschil

Kosten
Planontwikkeling en V & T
Uitvoering aanpak ORG
Sanering vuilstort
Verdubbeling verbindingsbogen
2 Extra Fietsecoducten
Meerkosten aanpak ORG

726.000
3.457.000
286.000
272.000
443.000
257.000

655.000
3.457.000
286.000
145.000
886.000
514.000

25.000
0
0
145.000
0
0

680.000
3.457.000
286.000
290.000
886.000
514.000

46.000
0
0
-18.000
-443.000
-257.000

Totaal kosten

5.441.000

5.943.000

170.000

6.113.000

-672.000

Opbrengsten
Structureel beleid
BDU
Provinciale bijdrage
Vrijval WRW-Hoendiep

2.564.000
2.358.000
400.000
119.000

2.564.000
1.145.000
400.000
119.000

0
1.213.000
0
0

2.564.000
2.358.000
400.000
119.000

0
0
0
0

Totaal opbrengsten

5.441.000

4.228.000

1.21.100(1

5.441.000

0

0

-1.715.000

1.043.000

-672.000

-672.000

Exploitatieresultaat

7. V e r s c h i i l e n a n a i y s e
In totaal is er een overschrijding van € 672.000 op het vastgestelde krediet. Het tekort
wordt gedekt uit positieve saldi uit eerder nagecalculeerde projecten. Hieronder worden
de verschillen toegelicht:
Eind 2014 is de nacalculatie Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen vastgesteld. In
deze nacalculatie is rekening gehouden met een nog te realiseren post van ruim
€ 600.000, vervolgens hebben we het daarop gebaseerde resultaat terug laten vioeien
naar de algemene middelen. Nu zijn de openstaande punten niet langer actueel of zijn de
kosten binnen een ander project meegenomen. Dit resulteert in een extra positief saldo
van € 859.000, dat mede is ontstaan door rentevoordelen. Wij stellen voor € 672.000 in
te zetten voor het tekort ORG.
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De planontwikkelingskosten voor de gemeente Groningen zijn 46 duizend euro binnen
budget gebleven. Op dit moment is de helft voor het verruimen van de verbindingsbogen
gefactureerd door Groningen Bereikbaar! Het gemeentelijke aandeel voor het uitwerken
en realiseren van basispakket Verkeersmanagement bedraagt € 3,21 miljoen. Bij
raadsbesluit 29-01-2014 is voor dit basispakket een krediet van € 2,92 miljoen
vastgesteld, exclusief de verbindingsbogen die immers meegaan in het project ORG.
Daarmee is ook duidelijk geworden dat de rekening voor de verbindingsbogen is
vastgesteld op € 290.000 (€ 3,21 - € 2,92 miljoen). In het raadsvoorstel ORG in 2013
waren de bogen nog op € 272.000 begroot.
De (provinciale) uitvoeringskosten voor de 2 extra fietsecoducten en meerkosten voor de
aanpak van alle 4 kruisingen is bepaald op € 4,9 miljoen, het gemeentelijk aandeel (2/7)
is daarmee € 1,4 miljoen. De onvolkomenheid bij de kredietaanvraag in 2014 hangt
samen met de vooronderstelling dat de helft van de totale (provinciale) uitvoeringskosten
ten laste van BDU zou worden gebracht, alvorens met de verdeelsleutel het gemeentelijk
aandeel wordt bepaald. Dat is naar nu blijkt een verkeerde vooronderstelling geweest. Bij
raadbesluit 26-11-2014 heeft het benodigd aanvullend krediet € 1,4 miljoen in plaats van
€ 700.000 moeten zijn en daarmee een cumulatief krediet van € 6,14 miljoen voor
project ORG.

8. Nacalculatie plankosten
De normering plankosten is 10%. Een bedrag van € 6,1 miljoen aan projectkosten is voor
rekening van de gemeente Groningen, het uren aandeel daarin is 1 1 % . Hierin zit echter
een groot deel voorbereiding en toezicht uren van ons eigen ingenieursbureau.

9. Afwikkeling m e e r - en m i n d e r w e r k
Door de projectorganisatie van de provincie Groningen is een tussentijdse
projectevaluatie gedaan voor de vier deelprojecten in de oorspronkelijke scope Aanpak
Oostelijke Ringweg. In totaal is voor de deelprojecten een aanvullend budget van € 1,8
miljoen euro nodig geweest voor meerkosten. Uw raad heeft bij raadsbesluit 26-11-2014
voor het gemeentelijk aandeel in de meerkosten (€ 257.000 i.p.v. benodigde € 514.000)
een aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

l O . H a n d e l w i j z e ten a a n z i e n v a n onder- en o v e r s c h r i j d i n g e n v a n kredieten
In bijgaand raadsvoorstel stellen wij u voor een aanvullend krediet van € 672.000
beschikbaar te stellen, het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op
€ 6,11 miljoen. Het aanvullende krediet kan gedekt worden uit positieve saldi uit eerder
nagecalculeerde projecten.

11. Fiscale a s p e c t e n
Niet van toepassing.

12. Administratieve afhandeiing
Ten behoeve van de afsluiting van het complex diende de volgende administratieve
handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:
1) Afwikkelen subsidiedeclaratie BDU.
2) Administratief afsluiten van het complex.

3!
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NACALCULATIE 2016

Busbaan HOV-as West, 3^ fase
7001200

Directie
Nacalculatie per

: Stadsontwikkeling
: 30-6-2016
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1. P r o j e c t b e s c h r i j v i n g
Met het project "busbaan HOV-as 3^ fase" realiseren we een Hoogwaardige
Vervoer-as (afgekort HOV-as ) van P-i-R Hoogkerk tot aan het Hoofdstation
Een HOV-as is een snelle en betrouwbare route voor het openbaar vervoer.
assen zijn de belangrijkste busverbindingen tussen de stad, de regio en de

Openbaar
Groningen.
De HOVP-i-R's.

De busbaan tussen P-i-R Hoogkerk en het Hoofdstation zorgt zowel voor een directe
verbinding van P-i-R Hoogkerk met het Hoofdstation als een snellere busreis voor de
inwoners van de woonkernen van de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Leek naar het
Hoofdstation (centrum) van onze stad. Met de 3^ fase (het stuk vanaf de Koeriersterweg
tot aan het Hoofdstation) completeren we de HOV-as West.
Hoewel het project HOV-as West nu is afgerond, zijn we nog niet helemaal klaar met
optimaliseren. Op dit moment eindigt de busbaan namelijk bij het Emmaviaduct, waarna
de bussen via het Emmaviaduct en de Stationsweg naar het Hoofdstation rijden. In de
nabije toekomst zullen de bussen die over de HOV-as West aankomen, gezien de plannen
rondom het Stationsgebied, nog sneller de bushaltes op het Hoofdstation (Zuidentree /
tunnel) bereiken.
Daarnaast heeft dit project een nauwe relatie met het project "ondertunneling
spoorwegovergang Paterswoldseweg", waarbij er een tunnel onder het spoor en de
busbaan komt voor voetgangers, fietsers en automobilisten op de Paterswoldseweg.
Vanuit het project HOV-as zijn de planvormingskosten voor het ondertunnellngproject
meegenomen. Nu we het project HOV-as West sluiten, vragen we u een nieuw (separaat)
plankostencomplex (inclusief aanvullende kredietaanvraag ad 150.000 euro) v o o r d e
ondertunneling te openen.
Gebiedsbegrenzing
Op onderstaande kaart staat het trace van de busbaan als verbinding van de
Koeriersterweg naar het Hoofdstation weergegeven, ofwel de route vanaf aanloop
kruispunt Koeriersterweg - Paterswoldseweg tot aan de aansluiting Parkweg richting
Hoofdstation.

-—
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2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen
Besluit

Nr.

Soort krediet

Bedrag

RB 26 maart 2008

7g

Plankostenkrediet HOV-as West 3e fase

€

RB 28 april 2010

6a

Aanvullend plankostenkrediet HOV-as West 3e fase

RB 23 juni 2010

8b

Aanvullend plankostenkrediet HOV-as West 3e fase

€

250.000

RB 26 januari 2011

7c

Aanvullend plankostenkrediet HOV-as West 3e fase

€

900.000

150.000
110.000

RB 26 juni 2013

6k

Plankostenkrediet 'ondertunneling'

€

100.000

RB 28 mei 2014

8b

Aanvullend plankosten- en uitvoeringskrediet

€

12.590.000

RB 24 September 2014 8a

Aanvullend plankostenkrediet 'ondertunneling'

€

100.000

RB 16 december 2015

Aanvullend plankostenkrediet 'ondertunneling'

€

150.000

€

14.350.000

5m

Totaal verstrekt krediet

Gemaakte en geraamde, nog te maken kosten,

C 14.517.000

inclusief aangegane verplichtingen

167.000

Benodigd aanvullend krediet

De dekking bestaat uit de volgende onderdelen:
Gemeentelijke bijdragen
OV-voorziening
Bijdrage HOV-bereikbaarheldspakket gemeente / provincie
Interne plankosten spoorse projecten

€ 1.237.000
€ 780.000
€ 500.000

Subsidies
RSP
BDU
Regiofonds

€ 4.902.251
€ 4.497.749
€ 2.600.000

Totale dekking

C 14.517.000
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3. Tijdsplanning krediet
Op 28 mei 2014 heeft u het ontwerp "Voorkeurstrace HOV-as West 3e fase" vastgesteld
en uw goedkeuring verleend aan het daaraan gekoppelde uitvoeringskrediet van
€ 12.590.000,-. Dit uitvoeringskrediet verstrekte u bovenop het eerdere
plankostenkrediet van in totaal C 1.510.000,-. Het totaal door u verstrekte krediet kwam
daarmee op € 14.100.000;
• € 14 miljoen met betrekking tot de busbaan HOV-as West 3^ fase; en
•
€ 100.000 met betrekking tot plankosten voor de ondertunneling van de
spoorwegovergang Paterwoldseweg.
Later is het krediet van 100.000 euro voor het ondertunnellngproject middels de
raadsbesluiten van 24 September 2014 nr 8a en 16 december 2015 nr 5m respectievelijk
met € 100.000 en € 150.000 verhoogd.
In 2015 en 2016 is het busbaantrace aangelegd en dit jaar geopend en in gebruik
genomen. De werkzaamheden zijn nagenoeg klaar. Als gevolg daarvan komen we nu met
de nacalculatie.

4. A a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e
Werken en opdrachten binnen het project zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid
aanbesteed. Bestek 06-2014 met civieltechnische werkzaamheden is aanbesteed op basis
van de UAV-GC 2005 eisen waarbij het werk aan de combinatie KWS Infra /Hegeman
Beton en Industriebouw is gegund voor een bedrag van € 6.973.000. Voor de overige
werkzaamheden is er aan Imtech een opdracht verstrekt voor in totaal € 93.000 voor de
aanleg van een VRI systeem. De Nutswerkzaamheden in het project zijn uitgevoerd door
Enexis (opdracht € 47.500) en Waterbedrijf Groningen (opdracht € 37.000).

5. Moment van g e r e e d k o m e n , ingebrulkneming en opievering
Bestek 06-2014 is contractueel op 2 december 2014 ondertekend, de werkzaamheden
zijn voornamelijk verricht in heel 2015 tot en met het voorjaar 2016.
De civieltechnische werkzaamheden zijn op 13-07-2016 opgeleverd. De busbaan was
echter vanaf 2 mei 2016 al in gebruik; hetgeen goed is voor reizigers en portemonnee
(OV-exploitatie), want dagelijks maken ongeveer 550 bussen gebruik van de busbaan.

36

101

Raadsvoorstel - Nacalculaties 2016

6. Totale definitieve kosten
Nacalculatie
Begroting

Gerealiseerd

Totaal

Nog te

Verschil

t/m 30-06-2016 realiseren
Kosten
Bodemonderzoek
Verwerving
BRM / WRM / Kunstwerken

7.000

7.000

0

7.000

0

1.264.000

107.000

814.000

921.000

.343.000

10.100.000

9.870.000

-21.000

9.849.000

251.000

Planontwikkelingskosten

1.495.000

1.313.000

376.000

1.689.000

-194.000

Kosten V&T

1.267.000

1.466.000

70.000

1.536.000

-269.000

158.000

0

9.000

9.000

149.000

59.000

312.000

194.000

506.000

-447.000

13.075.000

1.442.000

14.517.000

-167.000

Bijdrage aan overige
Rente
Totaal kosten

Opbrengsten
Interne plankosten spoorse projecten

350.000

0

500.000

500.000

-150.000

1.220.000

1.237.000

0

1.237.000

-17.000

780.000

0

780.000

780.000

0

RSP-subsidie

4.902.000

980.000

3.922.000

4.902.000

0

BDU-subsidie

4.498.000

0

4.498.000

4.498.000

0

Regiofonds-subsidie

2.600.000

2.080.000

520.000

2.600.000

0

14.350.000

4.297.000

10.220.000

14.517.000

lh7.(HK)

-8.778.000

8.778.000

OV-voorziening
Bijdrage HOV-bereikbaarheidspakket

Totaal opbrengsten

Ongewijzigd Bqiloitatieresultaat

De werkelijke kosten per 30-06-2016 bedragen € 13.075.000 en passen binnen het tot
nu toe vastgestelde krediet van 14,35 miljoen euro. Aangezien er nog een aantal kosten
moeten worden gemaakt (afrondende werkzaamheden en plankosten project
ondertunneling (150.000 euro)) dient het krediet met 167.000 euro verhoogd te worden
tot 14.517.000 euro..

Belangrijkste ontwikkelingen na 30/6/2016
Met name aan de opbrengstenkant zijn veel nog te realiseren bedragen nu (d.d. 31-102016) gerealiseerd of " h a r d " toegezegd:
• 350.000 euro van interne plankosten spoorse projecten is gerealiseerd (restant
150.000 wordt gerealiseerd bij kredietaanvraag behorend bij nacalculatie);
• 780.000 euro bijdrage HOV-bereikbaarheidspakket Is gerealiseerd;
• 3,5 miljoen euro van BDU-subsidie (3 van 5 beschikkingen) is geind. Restant van
1,0 miljoen euro (resterende 2 beschikkingen) zal begin 2017 geind worden;
•
Eind 2016 zal in totaal 3,9 van de 4,9 miljoen euro RSP geind zijn (accountant
reeds akkoord). In 2017 zal de resterende 2 0 % (1 miljoen euro) gedeclareerd
worden.
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7. V e r s c h i i l e n a n a i y s e
Toelichting

met betrekking

tot verschillen

aan

kostenkant

Verwerving € 343.000 lager fpositiever)
•
Enkele (rest)percelen van externe partijen konden in minnelijk overleg worden
verworven tegen een lager bedrag dan begroot (Voordeel: ± € 0,1 miljoen euro);
•
Inbrengwaarde gemeentegronden Nelf-terrein en Zaanstraat konden voor een
lager bedrag worden ingeboekt dan aan het begin gedacht. De reden hiervoor is
dat deze gronden vervuild bleken; voor dergelljk locaties is een voorziening
getroffen voor sanering in de NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden)omgeving. De inbrengwaarde is verlaagd met ± € 0,2 miljoen euro.
Bouw- WoonriiP maken (BRM/WRM) en kunstwerken € 251.000 laoer (positiever)
In de oorspronkelijke b e g r o t i n g was het ultvoerlngsbudget bepaald op € 10.100.000.
In de p r a k t i j k bleken de uitvoeringskosten € 9.849.000; hieronder zijn de belangrijkste
posten / afwijkingen samengevat:
• Aanneemsom, exclusief deel rondom VLP en exclusief tijdelijke brug,
was € 6.973.000. Er is echter voor € 1.850.000 aan meerwerk ingediend,
waarvan € 1.280.000 door gemeente geaccepteerd en € 570.000 niet.
(Van geaccepteerde meerwerk is € 150.000 verrekend via
Budget bodemsanering); 6.973.000 + 1.130.000=
€ 8.103.000
•
Leges, deelsanering Nelf-terrein, bonus voor hoofdaannemer
bij voldoen aan uitvoerings- en plannlngsvoorwaarden, e.d. =
€
775.000
• Aanleg rondom VLP door ProRail (betaald door gemeente) €
616.000
•
Onderhoudskosten tijdelijke brug (tot 2020) =
€
50.000
•
Geluidswerende maatregelen t.b.v. bewoners Parkweg =
€
180.000
•
Bijdrage in meerkosten (400.000 euro) van Stadsbeheer
omdat onderhoudskosten van mechanische tafelbrug hoger zijn dan
hydraulische brug (aanname bij begroting)
€
125.000
Totaal

€9.849.000

Planontwikkelingskosten € 194.000 hoger (neoatiever)
De hogere planontwikkelingskosten komen enerzijds doordat de kosten voor nog te
verrichten werkzaamheden (kredietaanvraag bij deze nacalculatie) voor het project
ondertunneling Paterswoldseweg binnen het project HOV-as West worden meegenomen
(150.000 euro) en anderzijds door de arbeidsintensieve (en meerdere) subsidieafrekeningen (44.000 euro) binnen het project.
Voorbereiding & toezicht € 269.000 hoger (negatiever)
Het project is aanzienlijk complexer gebleken dan vooraf verwacht, door o.a.:
Dialoog aannemer i.r.t. nieuwe contractvorm (aanbesteding);
Diverse saneringen;
Afstemming ProRail rondom VLP;
Geluidsoverlast / maatregelen Parkweg;
Beperkte ruimte (binnenstedelijk) ook in combinatie met project ondertunneling
Paterswoldseweg.
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Al met al blijft het % VSiT-kosten met 1 3 % van de uitvoeringskosten ruim binnen het
maximum van 16%, desalniettemin is het hoger dan bij aanvang begroot.
Blldrage aan overige € 149.000 lager (positiever)
Voor deze post is vooraf € 158.000,- begroot om de mogelijke opheffing van zo'n 25
parkeerplaatsen onder het Parkwegviaduct te compenseren i.v.m. inkomstenderving voor
"het Parkeerbedrijf". In de praktijk bleken er slechts zes parkeerplaatsen te zijn
opgeheven en rekende het "Parkeerbedrijf" een lager compensatiebedrag (1.500 euro)
dan vooraf ingeschat.
Rente € 447.000 hoger (negatiever)
De rente valt € 447.000,- negatiever uit dan begroot (€ 59.000,-); er is binnen het
project een totale negatieve renteopbrengst (rentelasten hoger dan de rentebaten) van
€ 506.000,-. Deze rentelasten worden verklaard doordat dekkingsmiddelen (subsidies) in
de praktijk later binnenkomen (einde project) dan oorspronkelijk verwacht. Dit leidt tot
een mismatch, omdat in de praktijk de meeste kosten al wel zijn gemaakt.
Toelichting

met betrekking

tot verschillen

aan

opbrengstenkant

Dekking interne plankosten spoorse projecten € 150.000 hoger fpositiever)
De plankosten voor het project ondertunneling spoorwegovergang Paterswoldseweg
bedragen in totaal 500.000 euro; 350.000 is reeds uitgegeven, voor de nog te maken
plankosten Is vooraleerst 150.000 euro nodig (kredietaanvraag bij deze nacalculatie).
8. Afwikkeling m e e r - en m i n d e r w e r k
Het civieltechnische werk is voor een bedrag van € 6.973.000,- gegund aan de
combinatie KWS Infra /Hegeman Beton en Industriebouw. Het meerwerk bij de
uitvoering van dit werk bestond uit:
1. Saneringskosten
2. Obstakels in de ondergrond
3. Onderzoek niet gesprongen explosieven
4. Stagnatie-, versnelling- en bouwplaatskosten
5. Regulier meerwerk
Totaal

C 620.000
€ 245.000
€ 100.000
€ 570.000
€ 315.000
€1.850.000

De vijf posten beslaan tientallen rekeningen die door de aannemer in de vorm van
Verzoeken Tot Wijziging (VTW's) zijn ingediend. Over een bedrag van 570.000 euro is de
gemeente nog in gesprek met de aannemer, omdat wij van mening zijn dat de aannemer
deze kosten ten onrechte als meerwerk opvoert. Het verschil van inzicht gaat over de
stagnatie-, versnelling- en bouwplaatskosten.

9. Met het project s a m e n h a n g e n d e tijdelijke a a n p a s s i n g : Baileybrug
De tunnel Paterswoldseweg zal niet op korte termijn zijn aangelegd en daarom is er
tijdelijk - een Baileybrug voor het HOV-verkeer over de Paterswoldseweg aangelegd. Dit
heeft als voordeel dat we kunnen voldoen aan de wens van Groningen Bereikbaar! om de
stad tijdens de ombouw van de ZRW zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Een ander
voordeel is dat bij werkzaamheden aan de tunnel geen rekening hoeft te worden
gehouden met (het omieiden van) het HOV-verkeer. De verwachting is dat eind april
2017 de werkzaamheden aan de ondertunneling van de spoorwegovergang aan de
Paterswoldseweg in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden zijn
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aanbesteed. Wanneer de Baileybrug kan verdwijnen hangt af van de bouwfasering in het
winnende bod van de aannemer. Op dit moment Is de verwachting dat de extra
sneltreinen in 2019 gaan rijden. Dan is de Baileybrug in ieder geval verdwenen.
Naast de aanneemsom (en deel meer/minder-werk) heeft de aannemer van ons een
bedrag van € 1.612.000 ontvangen voor de tijdelijke aankoop van de brug. Met de
aannemer is gelijktijdig overeengekomen (contractueel vastgelegd) dat de brug weer
terug geleverd wordt als de brug niet meer nodig is voor een bedrag van € 1.612.000.
Omdat de tijdelijke Baileybrug de openbare ruimte niet duurzaam gaat dienen wordt
deze Baileybrug niet aangemerkt als investering in materieel vast actief en wordt de
tijdelijke brug als viottend actief ondergebracht onder de voorraad.

10. H a n d e l s w i j z e ten a a n z i e n v a n onder- en overschrijdingen v a n krediet
Het project heeft een budgettair neutraal resultaat; wanneer sec wordt gekeken naar de
vooraf begrote projectkosten (14 miljoen euro) van het project HOV-as West kunnen we
concluderen dat dit passend is gebleken.
Vanwege de verwevenheid met de plankosten ondertunneling Paterswoldseweg (totaal
500 duizend euro) is wel een hoger krediet dan 14 miljoen, namelijk 14.517.000 euro
nodig gebleken. Gelijktijdig met deze nacalculatie wordt het hogere benodigde krediet
aangevraagd.

11. Fiscale a s p e c t e n ( B T W - v e r r e k e n i n g )
Niet van toepassing

12. Administratieve afhandeiing
Volgende administratieve handelingen moeten worden uitgevoerd:
•
•
•
•
•

Afhandelen van BDU-/RSP- en Regiofonds- subsidies (uitgangspunt
en
verwachting is dat alle subsidies voor volledige bedrag geind kunnen worden);
Administratief afsluiten van het complex HOV-as West 3^ fase;
Administratief openen van
het complex "Ondertunneling
spoorovergang
Paterswoldseweg";
Administratief onderbrengen van de Baileybrug als viottend actief onder de
voorraad;
Inboeken van de laatste facturen (uitgangspunt is dat geschil met aannemer niet
leidt tot grote afwijking van het nu becljferde resultaat).

Indien ofwel de subsidies niet volledig kunnen worden geind en/of het geschil met de
aannemer leidt nog tot substantiele kosten dan zal het weerstandsvermogen moeten
worden aangesproken om deze kosten te dekken. Indien dit onverhoopt het geval Is,
wordt u daar uiteraard spoedig over geinformeerd.
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Inleiding
Met deze nacalculatie sluiten we het project RegioTram financieel af. Deze nacalculatie is een vervolg
op onze brief van 17-10-2012 waarin wij in hoofdlijnen de financiele effecten van het stopzetten van
het tramproject hebben weergegeven. We hebben vervolgens een en ander doorvertaald in de
begroting 2013. Op bladzijde 7 van de aanbiedingsbrief in begroting 2013 is de vrijval van de
middelen Regiotram weergegeven.
Volgens de begroting 2013 was € 120 miljoen gereserveerd voor de Regiotram; de berekende vrijval
was daarbij € 79,136 miljoen. In deze nacalculatie wordt inzicht geboden in de opbouw van de cijfers.
De vrijval is nu berekend op € 77,354 miljoen.
Overzicht vrijvallende middelen
Voor het overzicht wordt teruggrepen op begroting 2013. In een tabel is de opbouw van de voor de
Regiotram geoormerkte middelen gespecificeerd. In onderstaande tabel is de vrijval gespecificeerd:
Vrijval middelen RegioTram (in mIn. euro)

Begroting 2013

Gemeentelijke bijdrage RegioTram
Structurele middelen uit jaarlijkse reserverin
Bijdrage Ringwegen (v.a. 2017)
Uit risicobuffer 2014 ter afdekking tekort BC
Incidenteel EB 2004

Nacalculatie
105,136

105,136
41,505

41,505

6,127

6,127

14,117

14,117

1,246

1,246

Incidentele vrijval EB (2003-2014)

13,787

13,787

Vanuit Essent middelen

28,354

28,354

Beschikbaar voor Weerstandsvermogen

14,2

14,2

Totaal gemeentelijke bijdrage Regiotram

119,336

119,336

Wijzlgingen nav afspraak provincie
Verlaging initiele bijdrage
Verlaging benodigde weerstandsvermogen
Geactualiseerde bijdrage regioTram

-3

-3

-4,4

-4,4

111,936

111,936

Af:
Gemaakte kosten
Plankosten trambureau, incl. consortiaverg.

-19,682

-16,9
10,235

10,3

Gemeentelijke plankosten

1,6

1,699

Verwerving: verwacht neg. Resultaat

0,6

2,235

Glaude-locatie

2,7

2,7

jaarlijkse rentelast verwerving
Vooruitbetaalde uitvoeringskosten

0

0

1,7

2,813

Bijdrage Raamwerk Regiorail

-14,9

Reservering Maagdenbrug+overige effecten
Vrijval RegioTram

-14,9

-1

0

79,136

77,354

De vrijval van het project regiotram is met € 77,354 miljoen lager dan (€ 1,782 miljoen) in begroting
2013 toen € 79,136 miljoen vrijval werd verwacht. Dit bedrag kan ten laste van de ingestelde
voorziening worden gebracht. In rekening 2013 is al € 0,5 miljoen afgeboekt en € 2,5 miljoen
voorzien, waardoor in de voorziening € 0,718 miljoen resteert.
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Onderstaand lichten we de belangrijkste verschillen ten opzichte van de uitgangspunten bij de
gemeentebegroting 2013 toe:
Plankosten projectbureau RegioTram en gemeente
Ten opzichte van de raming in de gemeentebegroting 2013 is de gemeentelijke bijdrage € 99.000
hoger. Dit komt door hogere plankosten wegens langer duren van het project.
Voor de plankosten van het projectbureau RegioTram (inclusief de vergoeding van een deel van de
kosten aan de consortia die in het aanbestedingstraject zaten) is € 10,235 miljoen uitgegeven. Het
trambureau heeft over deze uitgaven gerapporteerd en hierover is een accountantsrapportage
opgesteld. De gemeentelijke plankosten, € 1,699 miljoen representeren de inzet van gemeentelijk
personeel ten behoeve van het project. Het totaal van de plankosten komt uit op € 11,9 miljoen. Dit
bedrag sluit aan bij de raming in de begroting 2013.
Kosten verwervingen
Naast de plankosten zijn kosten gemaakt voor verwervingen van appartementen en woonboten, die
nodig werden geacht voor het project. De jaarlijkse rente- en exploitatielasten zijn opgeteld bij de
kosten voor verwervingen (opgenomen in de boekwaarde). Het totale krediet voor verwervingen
bedroeg € 4,676 miljoen en is voor de verwervingen niet overschreden.
Bij de gemeenterekening 2013 is een nieuwe inschatting gemaakt van de waarde van de verworven
woonboten en appartementen. Ingeschat is dat boekwaarde van de woonboten van € 1,5 miljoen
volledig moest worden afgeboekt. De appartementen moesten voor een bedrag van € 0,7 miljoen
worden afgeboekt. De resterende boekwaarde van de appartementen is daarmee € 2,2 miljoen. We
zien op dit moment geen aanleiding om een andere inschatting te maken van de waarde. De totale
afboeking van de verwervingen komt voor deze nacalculatie daarmee op € 2,235 miljoen.
Bij het stopzetten van het project RegioTram is rekening gehouden met een afwaardering van € 1,2
miljoen, waarvan € 0,6 miljoen voor rekening van de gemeente zou komen en € 0,6 miljoen voor
rekening van de provincie. Omdat we nu met de provincie hebben afgesproken de door gemeente
en provincie betaalde kosten voor verwervingen en uitvoering niet meer evenredig te verdelen
(50/50), komt de volledige afboeking op de verwervingen van € 2,235 miljoen voor rekening van de
gemeente. Ten opzichte van de gemeentebegroting 2013 ontstaat een nadeel van € 1,6 miljoen.
Vooruitbetaalde uitvoeringskosten
Bij het project RegioTram zijn door gemeente en provincie bepaalde uitvoeringskosten vooruit
betaald. Dit betrof kosten voor het verleggen van de derde ingang van de Boterdiep garage (€ 2,1
miljoen), kosten voor het verleggen van kabels en leidingen Vrydemaweg (€ 0,7 miljoen) en kosten
vanwege een verhoogde aanleg van elektriciteitskabels bij de oostelijke ringweg (€ 0,6 miljoen).
Hierbij gold het uitgangspunt dat, bij stopzetten van het project RegioTram, van de totale
vooruitbetaalde uitvoeringskosten de helft voor rekening van de gemeente kwam. De andere helft
zou voor rekening van de provincie komen.Het gemeentelijk aandeel in de vooruitbetaalde
uitvoeringskosten werden in begroting 2013 berekend op € 1,7 miljoen. De door de gemeente
vooruitbetaalde uitvoeringskosten zijn in totaal € 2,8 miljoen. Omdat we met de provincie hebben
afgesproken de door gemeente en provincie betaalde kosten niet meer evenredig te verdelen
(50/50), komen de door de gemeente vooruitbetaalde kosten volledig voor rekening van de
gemeente. Dit betekent ook dat we niet meer bijdragen aan de door de provincie vooruitbetaalde
kosten (totale kosten provincie zijn € 0,6 miljoen). Ten opzichte van de begroting 2013 ontstaat een
nadeel van € 1,1 miljoen.
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Reservering Maagdenbrug
Voor het kruipend landhoofd van de Maagdenbrug en de nog te maken kosten was in de
gemeentebegroting 2013 een bedrag gereserveerd van € 1 miljoen. We schatten nu in dat de kosten
voor aanpassing van de brug beperkt zijn en kunnen worden betaald uit reguliere onderhouds
budgetten. Er hoeft dus vanuit de vrijval RegioTram geen rekening te hoeven gehouden met een
bijdrage van de RegioTram. Ten opzichte van de begroting 2013 ontstaat een voordeel van € 1,0
miljoen.
Relatie met de gemeenterekening 2013
Bij gemeenterekening 2013 is voor de RegioTram rekening gehouden met een nadeel van € 2,9
miljoen, omdat we daar al rekening hebben gehouden dat de vooruitbetaalde kosten niet meer
konden worden verhaald op het project RegioTram en de boekwaarden van woonboten en
appartementen naar beneden moest worden bijgesteld. Het nadeel bij de gemeenterekening 2013
was € 0,5 miljoen hoger dan de raming bij de gemeentebegroting 2013. Deze € 0,5 miljoen is
meegenomen bij de bestemmingsvoorstellen voorde rekening 2013 (het nadeel is daarmee
genomen).
Bij de gemeenterekening 2013 gingen we er nog wel vanuit dat de provincie Groningen de helft van
het boekwaardeverlies op verwervingen en de helft van de vooruitbetaalde kosten voor haar
rekening zou nemen. Daarom is in de gemeenterekening 2013 een vordering op de gemeente van
€ 2,5 miljoen euro opgenomen. Omdat we hierover geen overeenstemming hadden met de provincie
Groningen hebben we hiervoor tegelijkertijd een voorziening van € 2,5 miljoen getroffen. In het geval
de provincie niet zou betalen, kon het nadeel worden opgevangen met de in de voorziening
opgenomen middelen. Het treffen van de voorziening van € 2,5 miljoen heeft in de
gemeenterekening 2013 al geleid tot een nadeel (daarmee is dit nadeel al genomen).
De verschillen met de calculaties in begroting 2013 op een rij:
Plankosten projectbureau en gemeente
Afboeken op verwervingen
Vooruitbetaalde uitvoeringskosten
Maagdenbrug

-0,034
-1,635
-1,113
+1

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

Totaal:

1,782 miljoen minder dan 2013

Reeds gedekt bij jaarrekening 2013:
En voorzien in een voorziening

0,5
2,5

Resteert in de voorziening:

0,718 miljoen

miljoen
miljoen
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Bijlage I Nacalculatie intern gemeentelijke project-deel Regiotram
1. Projectbeschrijving
In dit deel van de nacalculatie wordt het gemeentelijk project-deel verantwoord. Na het Raadsbesluit
van 2005 is in 2007 de notitie "Tram in stad en regio" vastgesteld en verder uitgewerkt. In 2012
hebben deze uitwerkingen geleid tot een aanbesteding, waarin consortia mee hebben gedaan.
Tijdens de aanbestedingsfase is besloten te stoppen met het project. Met deze nacalculatie wordt
het project administratief afgerond en afgerekend.
2. Kredietbesluiten
Voorbereidingskredieten:
Raadsbesluit 27 april 2005, nr. 6h
Raadsbesluit 21 febr. 2007, nr. 9
Raadsbesluit 17 juni 2009, nr. 6f
Raadsbesluit 23 juni 2010, nr. 6k
Raadsbesluit 25jan. 2012, nr. 6h
Raadsbesluit 23 april 2014, nr. 6j
Totaal voorbereidingskrediet

€ 320.000
€ 3.000.000
€ 2.440.000
€ 2.484.000
€ 3.580.000
€ 110.000
€11.934.000

Dekkingsvoorstellen
Bijdragen
Nieuw beleid 2004, incidenteel
Nieuw beleid 2004, incidenteel
Nieuw beleid 2005, structureel
Nieuw beleid structureel Kolibri 2005 - 2015
Totaal dekkingsvoorstellen

€
320.000
€ 1.246.000
€ 1.754.000
€ 8.614.000
€11.934.000

Verwervingskrediet
Raadsbesluit 17 febr. 2010, nr. 6j
Raadsbesluit 29 mei 2013, Eikenlaan 206 en 230
Totaal verwervingskrediet

€ 4.440.000
€
236.670
€ 4.676.670

Totaal kredieten

€ 16.610.670

3. Tijdplanning krediet
Bij de opsomming van kredieten wordt aangegeven in welk jaar het krediet is uitgetrokken. De
planning liep tot 2017.
4. Aanbestedingsprocedure
De planvoorbereiding is uitgevoerd door Bureau Regiotram. In 2012 is het project aanbesteed.
Tijdens de aanbestedingsfase is besloten te stoppen met het project.
5.

Moment van gereedkomen, ingebrulkneming en opievering.

n.v.t.
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6. Totale kosten van het project
A. De totale kosten van het uitvoeringsproject bedragen: € 11,934 miljoen.

Begroting

Project Kolibri
Kosten project
Bijdrage trambureau
Planontwikkeling
Totaal kosten project
Bijdragen project
extra beleid 2004 inc.
extra beleid 2005 inc.
extra beleid 2005 str.
extra beleid vrijval str.
RSP
Totaal bijdragen project

Gerealiseerd
t/m 1-7-13

Nog te
realiseren

Totaal

Verschil

10.286.000
1.538.000
11.824.000

10.235.129
1.699.000
11.934.129

0 10.235.129
1.699.000
0
0 11.934.129

50.871
-161.000
-110.129

320.000
1.246.000
1.754.000
8.020.000
484.000
11.824.000

320.000
1.246.000
1.754.000
8.220.000
0
11.540.000

0'
320.000
0
1.246.000
0
1.754.000
284.000
8.504.000
0
0
284.000 11.824.000

0
0
0
-484.000
484.000
0

0

-394.129

-110.129

-110.129

Saldo project kolibri

284.000

7. Verschiilenanaiyse op onderdelen: afwijkingen tussen realisatie en begroting.

Toelichting per post bij A. projectkosten:
7.1. Bijdrage trambureau
Bij de eindafrekening van Bureau Regiotram van € 30 miljoen, gecontroleerd door de accountant
(E&y)d.d. 19 maart 2013, blijkt dat de gemeente Groningen nog € 50.000 terug ontvangt van het
Trambureau. In totaal is het gemeentelijk aandeel in de planvoorbereiding € 10,2 miljoen. Hierover is
in een aparte notitie verantwoording afgelegd.
7.2. Planontwikkeling: interne plankosten gemeente.
De totale plankosten bedragen € 1.699 en overschrijden daarmee de begrote post ad € 1,5 miljoen.
Achtergrond is dat door het stoppen van de tram de reguliere kredietaanvraag in het najaar van 2012
niet in procedure is gebracht. In de brief van 11 december 2012 is aangegeven dat aanvullende
kredieten bij de financiele afrekening zouden volgen. Op 23 april 2014 is dit aanvullende krediet
verstrekt.
7.3. Totale kosten ten opzichte van krediet.
Ten opzichte van het krediet van € 11,934 miljoen zijn de uitgaven ook € 11,934 miljoen.
B. De totale kosten van de verwervingen bedragen: € 4,660 miljoen.
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Toelichting per post bij B. verwervingen:
appartementen Eikenlaan

3.296.000

woonboten Turfsingel
woonboten Schuitendiep

816.000
548.000
4.660.000

totale kosten verwervingen

Ten opzichte van het vastgestelde krediet van € 4,676 miljoen zijn de kosten van de verwervingen
binnen het krediet gebleven. Bij de aankopen is besloten om de jaarlijkse rente- en exploitatielasten
te activeren op basis van de aankoopprijs. De activering van rente- en exploitatielasten zijn de
oorzaak van de hogere boekwaarde ten opzichte van het aankoopbedrag.
8. Afwikkeling meer- en minderwerk
Door de Provincie zijn vooruitbetaalde uitvoeringskosten gemaakt in verband met de Regiotram. Bij
het verleggen van een hoogspanningskabel bij de oostelijke ringweg zijn in verband met de komst
van de tram de kabels hoger neergehangen. Voor de overige vooruitbetaalde uitvoeringskosten is
een krediet beschikbaar gesteld bij de herziening van de Grondexploitatie Ciboga in december 2012.
9.

Handelswijze ten aanzien van onder en overschrijdingen van kredieten

n.v.t.
10. Eventuele fiscale aspecten (BTW-verrekening)
n.v.t.
11. Afwikkeling nacalculatie
Ten behoeve van de afsluiting van het complex dienen nog de volgende handelingen te worden
verricht:
1) Verzorgen van de afwikkeling van de middelen t.b.v. Regiofonds Groningen Assen
2) Administratief afsluiten van het complex.
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Bijlage II Collegebrief aan RGA 21-12-2012

romngen
o.';<ietw6ip Ter informatie: brief aati stuurgroep Regio Groningen Ass
Sieler

1. Poiak

Dc ledcn vim de raad van dc gcmccnlc Groningen
ic
GRONINGI'N

0..5 kenimii. BD 12.3430860

leirfran (0.50) .'^67 76 34 mn^i^^ 1

Uv/ ksnmertc -

DatJiit 2 1 D E C 2012 Uwfci^clvai

Geachte heer, incvTOUw,
Hierbij slurcn v^ij u ter inlcrmatic ccn afschrift van dc brief die wij aan de
stuurgroep Regio Groningen Assen hebben verzonden op 21 decernbcr 2012.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders v an Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinke!

de scerctaris,
drs. M A . (Maarlen) Ruys
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Gdstuursd enst

\^^rorygen

Vniflvel 0

Ori.ierivBrp Bereikbaarheid Regio OroninRen Asst^
Ste'isi A. Kazemier

Aan dc stuurgroep
van de Regio Groningen Assen
Postbus 610
9700 .A.P Groningen

lelet^oi. (050) 367 8301
Daruni 21-12-2012

Biiljgar

OriVen-ier-K R O l 2.34229-16

n?f

Geachte heer, mevrouw.
Naar aanleiding van dc vcrgadering van de .stuuigroep op 6 dccembur 2012, hebben
wij dc afgelopen wckcn dc eerste vcrkcnnende gesprekken gcvocRl met coHegabcstuitrdcrs in dc Regio Groningen As.scn over de gczanicnlijkc
btjrcikbaarhcidsopgave voor stad en regio.
Dc<re gesprekken hebhen ons eetis te meer overtuigd van de nood7iiak om samen met
de betrold^eii proviticics en gemeenten te werken aan het oplossen van dc kiiclpunlcn
in dc regionale bereikbaarheid. Oe gc/iimcniijke aanpak, waarbij we een cultuur van
verbinden voorstaan. vormt dan ook dc kern van ons nieuwe coalitieakkoord. Wij
steuncn het voorstel van dc regio om op basis van ccn geactiwliseerde netsverkanalysc
een samenfiangend pakkel tc maken aan maatregelen voor het wegverkeer, het
openbaar vervoei en de fiets. De eerste resultaten van deze inlioudelijkc verkenning
zullen in februari 2013 worden liesprokcn op een bestuurlijke conferentic. Dan is ook
meet te zeggen over mogelijke scenario's voor ccti vervolg en voor het openbaar
vervoer in het bij^onder. Binnen de getneentc worden im a) mogelijke scenario's
verkend, mede tegen de achtergrond van de in ons collegeprogramma afgesproken
beschikbare middelen.
Wij zijn ons bcwiist van onze verantwoordelijkheid om dh vervolgproces mede in
goede banen te leiden. Dc bcreikbaarhcidsopgave vraagt om een solidaire regionale
aanpak en sti atcgic. In uw brief d.d. 8 december 2011 aan hel projectbureau
RegioTram over het kasritme van uw bijdrage geeft ii expliciet aan dat uw bijdrage in
dc voorbercidingskostcn onvoorwaardelijk is. Toch zijn wij bereid richting de Regio
Groningen Assen het opgcbouwdc fonds voor het programma Bereikbaarheid op peil
tc houden. Wij onderzoeken daarom de mogelijkheden binnen onze begroting om de

(«c

50

115

Raadsvoorstel - Nacalculaties 2016

voorgcschoten plankosten voor de Regiotram (10 miljoen) al dan niet gciasccrd Icrug
tc betalen aan de Regio Groningen Assen. Met hcl uitspreken van de7£ belangrijke
intentie willen wij ccn vcclbcwogcn jaar afsluiten.
In 2013 willen wij samen met de Regio Groningen As^n tot een betaalbaar altematief
komen voor de bereikbaarheid van stad en regio. Onzefinancielehandreiking kunt u
beschouwen als een eerste stap op weg naar hcretcid vertrouwen. in de stuurgroep van
eind januari gaan wij graag met u in gesprek over de inhoud van de brief. Hiemice
willen wij onze betrokkenheid bij de regionale samenwerking en de gezamcnlijkc
aanpak van de bereikbaarheid krachl btjzcttcn.
Met vrietidelijke groet,
burgemeester eii wethouders van fironingcn.

L <l
de burgemeester,
dr. i . f . (Peter) Rehwinkcl

de secretaris,
drs. M.A. (Maartcn) Ruys
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de vergadering van de
commissie Beheer en Verkeer van 14 december 2016
Ontvangen
d.d.

Nr. Onderwerp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bestemming Binnenstad: Definitief Ontwerp Bussen over
West

17-11-2016

Bollards in de binnenstad
Grootschalige windenergie

17-11-2016
21-11-2016

Voortgang Masterplan Warenmarkt verlenging pilot
zondagsmarkt en afwikkeling motie foodtrucks
Ontwerp-Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen
Leeuwarden
Bomeneffectanalyse (BEA) opstelterrein de Vork
Herijking Terrasregels
OV Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2025
Afhandeling amendementen en moties begrotingsdebat
2017

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

21-11-2016
22-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
1-12-2016

opmerkingen

zie LTA 2015125/-229

v.k.a.

LTA 2014-134

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

LTA 2016-179

tkn

afhandeling

LTA 2016-116 en
via cie. B&V
-145
toezegging
via cie. B&V
12/10
via cie. B&V

via cie. B&V
via cie. B&V
via cie. B&V
via cie. B&V
via cie. B&V
alle
commissies

2-12-2016
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Onderwerp Uitwerking Voedsclvisic

Gemeente

I ^ J f r O n i l l Q ' G n

Steller Van Duuren / Remijn

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 0 5 0 3 6 7 1 0 8 6

Bijlage(n|

Datum 2 1 - 0 9 - 2 0 1 6

Uw brief van -

Ons kenmerk

5921568

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,
Verantwoord, eerlijk en lokaal geproduceerd voedsel draagt bij aan een duurzame stad
en wereld en aan de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast biedt een directe voedselrelatie tussen
regio en stad belangrijke kansen voor werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikJceling. Ons gemeentelijk
voedselbeleid is dan ook nauw betrokken bij andere thema's en ontwikkelingen. Gezond voedsel is een
belangrijke pijler van Healthy Ageing. Vanuit economisch oogpunt is voedsel een topsector. En in het
startdocument The Next City hebben we als opgave gesteld dat onze groeiende stad leefbaar en
aantrekkelijk blijft, waarbij voedsel ook een rol speelt. In 2012 heeft uw raad de voedselvisie
"Groningen groeit gezond" vastgesteld. Met deze brief informeren wij u,
volgens afspraak, over de uitwerking van onze voedselvisie.
Aanleiding Voedselvisie
Groningen was in 2011 Hoofdstad van de Smaak. In en rond de stad was er toen veel aandacht voor
lokaal geproduceerd voedsel. Lokale producenten en consumenten gaven aan dat ze grote
belangstelling voor dit onderwerp hadden. Hieruit is toen met succes de Ommelander Markt ontstaan.
Consumenten willen eten van goede kwaliteit en zijn zich steeds meer bewust waar hun eten vandaan
komt. Vaak blijkt dat het huidige voedselsysteem niet inzichtelijk en niet duurzaam is. Het helder,
navolgbaar en duurzaam maken van het hele voedselsysteem is complex. Daar ligt een taak voor de
overheid. Bijvoorbeeld door initiatieven die een transparanter en duurzamer voedselsysteem nastreven
te ondersteunen. In onze voedselvisie hebben we vastgelegd hoe we dat in onze stad aanpaklcen.
Doel Voedselvisie
In onze gemeentelijke voedselvisie hebben we twee doelen benoemd namelijk:
de transitie naar een duurzaam voedselsysteem ondersteunen;
stadse voedselinitiatieven bijeen brengen en coordineren.
Deze doelen willen we bereiken door voedselinitiatieven die voortkomen uit de samenleving te
ondersteunen.
Uitwerking Voedselvisie
De ontwikkelingen op het gebied van voedsel gaan razendsnel. Hier spelen we flexibel op in. In plaats
van het opstellen van een uitwerkingsprogramma sluiten we aan bij initiatieven uit de markt en de
samenleving. Onze inzet beperkt zich tot het stimuleren en ondersteunen van deze initiatieven.
Hieronder volgen enkele aansprekende voorbeelden.
Ketentafel Voedsel Stad en Ommeland
In 2015 hebben we meegewerkt aan de oprichting van de Ketentafel Voedsel Stad en Ommeland. Tot
de deelnemers van de Ketentafel behoren onderwijs- en zorginstellingen; ondernemers; producenten
overheden en jongeren. De Ketentafel geeft concreet invulling aan activiteiten rondom voedsel in Stad
en Ommeland. Samen met de Ketentafel werken we bijvoorbeeld aan de invulling van de Week van de
Smaak met als lokaal thema: Dutch Cuisine.
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In november 2015 heeft de gemeente Groningen de Green Deal Dutch Cuisine ondertekend. Dutch
Cuisine staat voor smaakvol, duurzaam en lokaal eten met meer groente en minder vlees. Veel van de
deelnemers aan de Ketentafel hebben, tijdens een groot diner in de Martinikerk, ook de Groningse
intentieverklaring Dutch Cuisine ondertekend. Met de ondertekening spreken de deelnemers uit dat ze
de basisprincipes van Dutch Cuisine binnen de eigen organisatie zullen uitdragen.
Bie de Buuf
Tijdens de Ketentafel is de verbinding gelegd tussen Resto van Harte, Toentje en de Culinaire
Vakschool. Deze drie instellingen hebben vergaande plannen om binnenkort het eerste duurzame en
sociale restaurant "Bie de Buuf te openen waar gekookt wordt volgens de principes van Dutch
Cuisine.
Reframe
Aan de Ketentafel is ook het netwerk ontstaan voor de invulling van het samenwerkingstraject
Reframe. De gebiedscooperatie Westerkwartier heeft daar de gemeente Groningen gevraagd om de rol
van leadpartner op zich te nemen. Reframe is een onderdeel van het Europese Subsidiefonds Interreg.
Aan dit project nemen 5 landen deel die rond de Noordzee liggen. Doel van Reframe is het
ontwikkelen en uitbreiden van lokale voedselketens. Hiermee wil Reframe een bijdrage leveren aan de
regionale economie, regionale werkgelegenheid, duurzaamheid en zorgen voor het behoud van het
landschap. Op dit moment functioneert de regionale voedselmarkt niet goed. Vraag en aanbod zijn
onvoldoende zichtbaar om goed bij elkaar te komen. Deze marktimperfectie wil Reframe wegnemen.
In de Foodweek (26-30 September 2016) starten studenten van onder andere de Hanzehogeschool en
TERRA met een grootschalig onderzoek naar de voedselproductie in de regio. Tijdens deze week is er
een workshop over voedsel in het sociale domein waar verzekeraars, zorgkantoren en -instellingen,
werkvoorzieningen en woningcorporaties aan zullen deelnemen. Daamaast wordt geinventariseerd of
het oprichten van enkele regionale verzamel- en opslagplaatsen voor voedsel (Foodhubs) mogelijk is.
De Hanos heeft al haar interesse uitgesproken om hieraan mee te werken. De Foodweek sluit af met
een ondernemersmiddag voor ervaringsdeskundigen en beleidsmakers.
Eetbare Stad
Samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen faciliteren we al vijf jaar bewonersinitiatieven
voor buurtmoestuinen. Buurtbewoners komen nog steeds met plannen voor het starten van een
moestuin in de openbare ruimte bij de Gemeente Groningen. Moestuinen in de buurt zijn inmiddels
een landelijk fenomeen geworden. Maar Groningen is met ruim zestig actieve initiatieven nog steeds
landelijk koploper! Naast de productie van voedsel hebben de buurtmoestuinen ook een sociaalmaatschappelijke functie. Tijdens Let's Gro 2016 presenteren we een nieuwe brochure over Eetbare
Stad. In deze brochure staan de ervaringen van vijf jaar stadse buurtmoestuinen.
Door de opleving van de woningmarkt is het moeilijker om beschikbare ruimte voor moestuinen en
stadslandbouw te vinden. Woningbouw is ook de reden dat Toentje, de moestuin voor de
Voedselbank, dit voorjaar moest verhuizen. Inmiddels produceert Toentje op de nieuwe locatie alweer
volop kratten met verse groente voor de Voedselbank. In navolging van Toentje zijn er in de Provincie
ondertussen meerdere initiatieven gestart om productietuinen voor de Voedselbanlc aan te leggen.
Toekomst Voedsel
We verwachten dat de ontwikkelingen op het gebied van voedsel ook de komende jaren volop in
beweging blijven. Vanuit het beleidsveld voedsel leveren we een bijdrage aan het verduurzamen van
het voedselsysteem. Dit doen we de komende tijd concreet door:
in te haken op duurzame voedselinitiatieven uit de markt en samenleving en die te
ondersteunen;
met Reframe projecten op te starten en onderzoek uit te voeren;
zelf het goede voorbeeld te geven door stevig in te zetten op duurzaam inkopen.
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Ten slotte zijn we op dit moment nauw betrokicen bij de voorbereiding van de City Deal "Voedsel op
de stedelijke agenda". Onze partners hierbij zijn onder andere elf andere Nederlandse gemeenten en de
ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. In onze eerstvolgende brief over de
uitwerking van de Voedselvisie zullen wij u nader informeren over de City Deal.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink
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Bespreekpunten Uitwerking Voedselvisie
Op 22 september ontvingen wij de collegebrief Uitwerking Voedselvisie. GroenLinks hecht er
aan om dit punt te agenderen.
We lezen in de collegebrief dat er de afgelopen tijd bijzonder veel initiatieven op het gebied
van voedsel zijn ontplooid in de samenleving. Goede voorbeelden hiervan zijn: Reframe, Bie
de Buuf en de ketentafels. Ook is mijn fractie zeer benieuwd naar de uitwerking van de City
Deal ‘’Voedsel op de stedelijke agenda’.
Het agenderen van het thema voedsel is ook van belang omdat het voedselbeleid een
directe invloed heeft op thema’s als energie, ecologie, economie, gezondheid en sociale
cohesie. Dat is ons ook duidelijk gemaakt in de presentatie die wij in 2015 kregen van dhr.
Veldstra. Allemaal thema’s die ook een directe invloed hebben op andere gemeentelijke
taken. Verduurzamen van het voedselsysteem heeft een directe positieve invloed op deze
thema’s. We lezen in de collegebrief ook: “ We verwachten dat de ontwikkelingen op het
gebied van voedsel ook de komende jaren volop in beweging blijven. Vanuit het beleidsveld
voedsel leveren we een bijdrage aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Dit doen
we de komende tijd concreet door: in te haken op duurzame voedselinitiatieven uit de markt
en samenleving en die te ondersteunen; met Reframe projecten op te starten en onderzoek
uit te voeren; zelf het goede voorbeeld te geven door stevig in te zetten op duurzaam
inkopen.” Dat zijn positieve signalen.
Op 29-14-2015 kreeg de raad ook een collegebrief voedselvisie. Hierin wordt geconstateerd
dat door de bezuinigingen de taken van de gemeente afnemen. De rol van de gemeente is
daarmee veranderd van initiërend en sturend naar informerend, faciliterend en
stimulerend.” Als vanuit bijvoorbeeld Reframe een hub gerealiseerd wordt voor de
distributie van lokaal geproduceerde landbouwproducten dan krijgt het thema voedsel ook
een ruimtelijke component en wordt de rol van de gemeente meer dan alleen faciliterend.
Wij stellen de raadscommissie de volgende vragen:
1. Onderschrijft de commissie het belang van het thema voedsel als zodanig?
2. Wat zou volgens de commissie de rol moeten zijn van de gemeente op dit thema?

GroenLinks
Martijn van der Glas
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te
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Uw kenmerk

Uw brief van

Geachte heer, mevrouw,
Het project Aanpak Ring Zuid is met de gunning aan Combinatie Herepoort (CHP) in mei
van dit jaar in een nieuwe fase gekomen, de fase van het uitwerken van een goed
uitvoerbaar ontweq? en de daadwerkelijke realisatie van het project. Daarnaast is met de
uitspraak van de Raad van State van 19 oktober j l . het Tracebesluit onherroepelijk. Wij
zijn verheugd dat de planstudiefase met succes is afgerond en dat we nu op voile kracht
vooruit kunnen. Dit omvangrijke project is van groot belang voor de toekomst van onze
stad en de regio. Het betekent een verbetering van de bereikbaarheid, van het woon- en
leefklimaat in een groot deel van de zuidelijke wijken en van de veiligheid.
1. Inleiding
De afgelopen periode is CHP volop bezig geweest met het treffen van de nodige
voorbereidingen op de uitvoering, zoals het opzetten van de organisatie, het uitwerken
van de fasering en de planning, het uitwerken van de eerste ontwerpen, het voorbereiden
van de benodigde vergunningaanvragen etc.
Inmiddels is het zover dat we u door middel van deze brief op hoofdlijnen kunnen
informeren over de aanpak van CHP en over het traject voor de komende periode. Hoe
gaat het met de uitwerking van een goed uitvoerbaar ontwerp? Weike maatregelen neemt
de aannemer om de hinder voor de omgeving te beperken? Wat gaat de aannemer doen
om de stad bereikbaar te houden? Met deze stand van zaken willen wij als opdrachtgevers
en CHP voorzien in de informatiebehoefte die er leeft onder bewoners, ondememers en
organisaties in stad en regio.
Graag nodigen wij u in het veriengde hiervan uit voor een bijeenkomst op maandag 31
oktober van 19.00 - 20.00 uur in het Stadhuis, waar CHP deze aanpak nader zal
toelichten.
Tracebesluit
De Raad van State heeft op 19 oktober j l . de einduitspraak gedaan over het project
Aanpak Ring Zuid. Tegen het Tracebesluit over de aanpassing van het bestaande trace in
September 2014 waren vijftien bezwaarmakers in beroep gegaan bij de Raad van State.
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In September deed de Raad van State een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. In de
uitspraak oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de minister op het tracebesluit op
een aantal punten nader moest motiveren of aanpassen. In februari 2016 nam de minister
naar aanleiding hiervan een gewijzigd tracebesluit. In de einduitspraak liet de Raad van
State weten dat de minister aan de opdracht uit de tussenuitspraak heeft voldaan. Hiermee
is het tracebesluit onherroepelijk en kunnen we nu samen met CHP echt beginnen aan de
uitvoering. In het nieuwe besluit wordt ook het trace bij de afrit bij het Hoomsediep
verlegd. Dit zorgt voor een toename van de geluidbelasting op de woningen bij die afrit.
Dit kan met de aanleg van 'stiller' asfalt worden opgelost. Dit type asfalt was echter niet in
het tracebesluit vastgelegd. In de einduitspraakRaad van State alsnog een verplichting tot
het aanleggen daarvan opgenomen. De projectorganisatie zal deze eis vastleggen in het
contract met Combinatie Herepoort.
2. Ontwerp en aanpak Herepoort
Combinatie Herepoort
Het is mooi voor de regio dat Combinatie Herepoort de krachten heeft gebundeld van
enerzijds de ervaring met grote complexe projecten van Max BogI Nederland BV en
ZUblin Nederland BV en anderzijds de lokale kennis van de regionale bedrijven
Oosterhof Holman Infra BV (Grijpskerk), Koninklijke Sjouke Dijkstra BV (Leek),
Roelofs Wegenbouw BV (Den Ham) en Jansma Drachten BV. Wij waarderen de
innovaties en verbeteringen - waarover verderop in deze brief meer - die Combinatie
Herepoort heeft opgenomen in de uitwerking van hun plannen en hebben er alle
vertrouwen in dat Combinatie Herepoort een succes zal maken van de uitvoering van het
project Aanpak Ring Zuid.
De regionale economie profiteert mee
Combinatie Herepoort geeft aan dat 70% van de investering in Noord-Nederland zal
neerslaan, en dat een en ander 1.825 arbeidsjaren aan directe werkgelegenheid opievert
(gemiddeld 365 fte per jaar) en 660 arbeidsjaren aan indirecte werkgelegenheid
(gemiddeld 132 fte, effect na vijf jaar). CHP zal deze doelstellingen meten en monitoren
en zal bovendien regionale bedrijven uitdagen om met innovaties te komen. Ook is er in
ruime mate aandacht voor social return en opleidingsplaatsen, wat onder meer
geresulteerd heeft in de Ringweg Academic.
Naar een goed uitvoerbaar ontwerp
Combinatie Herepoort werkt nu met zo'n 120 mensen om de plannen verder uit te
tekenen en door te rekenen. Dit gebeurt stapsgewijs en moet voor de zomer van volgend
jaar leiden tot een goed uitvoerbaar ontwerp. Dan is ook in detail bekend hoe het ontwerp
er precies uit gaat zien en vooral ook hoe ze het gaan uitvoeren. In de bijiage vindt u
alvast een aantal impressies van de eerste uitwerking van het ontwerp door CHP, waarin
de vormgeving en inpassing centraal staan. Let wel, het gaat nog om impressies die de
komende periode verder in detail worden uitgewerkt. Om te mogen starten met de
werkzaamheden moeten meer dan 100 vergunningen worden aangevraagd en
berekeningen worden gemaakt van verkeersstromen tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden. Alles wordt zorgvuldig voorbereid om in de zomer van 2017 op de
zuidelijke ringweg de eerste hoofdwerkzaamheden te kunnen starten. Wel zal begin
volgend jaar al begonnen worden met de realisatie van de Helperzoomtunnel en de bus
op- en afrit busbaan Hoogkerk. In de volgende paragrafen gaan we daar nader op in.
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Oude Winschoterdiep blijft toch open
De aanbieding van CHP is inclusief de drie optimalisaties, te weten de Esperanto
fietstunnel, de volledige aansluiting op de Europaweg en het groene Julianaplein. De
optimalisaties kunnen daarmee binnen budget gerealiseerd worden. Dit onder voorbehoud
van de waarborging van de planologische inpassing van deze optimalisaties en onder
voorbehoud dat er zich geen onevenredig grote tegenvallers voordoen tussen het moment
van gunning en het herijkingsmoment een jaar na gunning.
Combinatie Herepoort kan het project zo uitvoeren, dat het Oude Winschoterdiep open
kan blijven en de historische verbinding behouden kan blijven. Het Oude Winschoterdiep,
waarin nog een vaste brug blijft liggen, blijft daarmee bevaarbaar voor kleine bootjes, met
gemiddeld 50 cm water, aan de westkant lets dieper en aan de oostkant lets ondieper. 0ns
college is zeer verheugd dat deze voormalige optimalisatie en een wens van de bewoners
in de Oosterpoortwijk en De Linie en belangenverenigingen kan worden gerealiseerd.
Meer bomen behouden
Combinatie Herepoort heeft in zijn aanpak veel aandacht voor het aspect groen en
duurzaamheid. Zo wordt verwacht dat er meer dan 200 bomen meer behouden kunnen
worden in vergelijking met het worst case scenario in het Tracebesluit.. Ook worden de
geluidsschermen in de definitieve situatie volledig groen door beplanting,
geluidsisolerend en geluidsabsorberend. Ecologische verbindingen worden gestimuleerd
door onder meer de aanleg van onderbegroeiing en noot- en besdragende struiken voor
kleine knaagdieren, vogels en insecten, faunapassages en het toevoegen van diverse natte
gebieden. Alle partners in de Combinatie Herepoort hebben het maximale niveau (niveau
5) op de prestatieladder C02. Ook wordt alles erop ingezet de verkeersbewegingen van
het werkverkeer te beperken.
3. Fasering, bereikbaarheid en hinder
Het staat buiten kijf dat het bouwen hinder gaat opleveren voor de omwonenden en de
weggebruikers. Dit is niet te voorkomen, maar CHP probeert wel de hinder zoveel
mogelijk te beperken.
Bouwtijd verdiepte liggingjaar korter
Herepoort werkt nu aan een aanpak waarbij de verdiepte ligging - het stuk van de ringweg
onder het nieuwe Zuiderplantsoen- in een keer wordt gebouwd. Dit zorgt ervoor dat de
bouwtijd van de verdiepte ligging, een jaar korter is dan eerder verwacht. Dat is dus een
jaar minder hinder voor de weggebruikers en de omwonenden.
Planning en fasering
Combinatie Herepoort onderscheidt vier clusters in de planning en fasering: West,
Julianaplein, Verdiepte ligging en Oost. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in
2018 en 2019. Dan zijn er in alle clusters werkzaamheden gaande. De werkzaamheden
worden goed op elkaar afgestemd. Zie bijiage voor een infographic met een samenvatting.
De planning zoals die nu wordt gepresenteerd is een voorlopige planning op hoofdlijnen,
die de komende periode in detail wordt uitgewerkt.
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West
Rond het Vrijheidsplein wordt eerst de verkeerscapaciteit vergroot. Dit verbetert de
doorstroming tijdens de werkzaamheden. Vanaf 2018 wordt het deel ten westen van het
Vrijheidsplein aangepakt. Dit gaat in twee fases: eerst de noordzijde, dan de zuidzijde.
Het verkeer rijdt dan over versmalde rijstroken. Rond de zomer van 2020 zijn de
werkzaamheden in dit cluster klaar.
Julianaplein
De bouw van het nieuwe Julianaplein verloopt in fases. In 2018 komt er een tijdelijke
omieiding langs de oostkant van het huidige viaduct van de A28 over de Brailleweg.
Hierdoor kan dit viaduct in een keer omgebouwd worden. Na driekwart jaar vervalt deze
tijdelijke omieiding en rijdt het verkeer weer over de definitieve A28. Vanaf het voorjaar
van 2019 tot half 2020 maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de
zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Op dit tijdelijke kruispunt komen net als nu
verkeerslichten. De capaciteit van dit kruispunt is minstens zo groot als het huidige
Julianaplein. Gedurende deze periode wordt het nieuwe Julianaplein gebouwd. In het
voorjaar van 2021 is het vemieuwde Julianaplein volledig open voor verkeer.
Verdiepte ligging
Combinatie Herepoort bouwt na de zomer van 2017 de noordbaan van de zuidelijke
ringweg ter hoogte van de verdiepte ligging uit tot een tijdelijke weg. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de huidige taluds en de oprit Oosterpoort, die komt te vervallen.
Door de aanleg van deze tijdelijke weg kan de verdiepte ligging in een keer gebouwd
worden ten zuiden van de tijdelijke weg.
De tijdelijke weg heeft in beide richtingen twee versmalde rijstroken en loopt vanaf
ongeveer de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg. De aanleg
start in het najaar van 2017 vanaf het Europaplein. De weg wordt in fasen aangelegd
richting het Julianaplein. De aanleg gaat nog door als ook de werkzaamheden op de ring
eind 2017 zijn gestart. Vanaf begin 2018 gaat het verkeer over deze tijdelijke weg rijden.
Daama kan de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden afgebroken. Hier bouwt
Combinatie Herepoort het verdiepte weggedeelte in een keer. De verdiepte ligging wordt
uiterlijk eerste kwartaal 2021 in gebruik genomen.
Oost
In cluster Oost wordt eerst de aansluiting bij Westerbroek aangepakt. Daardoor kan de
Europaweg (de 'oude A7') als omleidingsroute worden ingezet. In het voorjaar van 2018
beginnen de werkzaamheden bij het Europaplein. In de zomer van 2018 is bij de
Euvelgunnerbrug een stremming van zes weken op de noordbaan nodig, en in de zomer
van 2019 een stremming van zes weken op beide banen. Het verkeer wordt dan omgeleid
via de Europaweg. Begin 2020 zijn de werkzaamheden in dit cluster gereed.
Bereikbaarheidsmaatregelen
Slim bouwen betekent ook: hoe kunnen de wegen tijdens de bouw zo worden aangelegd
dat verkeer zo min mogelijk te maken heeft met veranderingen in de route? Zoals hier
boven te lezen staat, zal er sprake zijn van een aantal tijdelijke wegen, om de
verkeersafwikkeling tijdens de uitvoering van de werkzaamheden goed te laten verlopen
namelijk:
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Julianaplein: in de eerste fase een tijdelijke omieiding langs de oostkant van het
huidige viaduct van de A28 over de Brailleweg en in de tweede fase een tijdelijk
kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein.
Verdiepte ligging: de noordbaan van de zuidelijke ringweg wordt uitgebouwd tot
een tijdelijke weg, waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige taluds en de
oprit bij de Oosterpoort.

Een voordeel van deze opiossingen voor de weggebruikers is dat niet telkens de
verkeerssituatie wordt aangepast. Zo hoeft het verkeer niet steeds te wennen aan een
nieuwe situatie, met alle gevaren van dien.
Wij realiseren ons dat de aanleg en het gebruik van deze tijdelijke wegen impact zal
hebben op de direct omwonenden. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig met hen
over te communiceren en om er alles aan te doen om de situatie zo acceptabel mogelijk
voor hen te maken. Daarom gaat Combinatie Herepoort hierover met hen in gesprek.
Voor de realisatie van de tijdelijke wegen zal Combinatie Herepoort de gebruikelijke
procedure voor een omgevingsvergunning volgen en hiertoe op korte termijn (nog dit
jaar) een aanvraag indienen.
Overlast omgeving beperken
Net als in de definitieve situatie komen ook in de tijdelijke situatie geluidsschermen langs
het traject. Verder hanteert CHP bouwmethodes die minder overlast voor omwonenden
met zich meebrengen. Zo gaan ze onder andere bij het Julianaplein de palen in de grond
schroeven in plaats van heien. Dat scheelt veel in geluidhinder.
Ook is er tijdens de bouw veel aandacht voor de fietsers, en is alles erop gericht om
fietsroutes de hele bouwperiode of in elk geval zo lang mogelijk open te houden.
Eerste analyse bereikbaarheid
Groningen Bereikbaar heeft een eerste oordeel gevormd over de bereikbaarheid van de
stad tijdens de bouwwerkzaamheden van Aanpak Ring Zuid. De wegbeheerders hebben
vooruitlopend op de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg inmiddels verschillende
projecten uitgevoerd, die een bijdrage leveren aan het bereikbaar blijven van de stad
tijdens de uitvoering. Zo is inmiddels het Sontwegtrace gereed en zijn de noordelijke en
oostelijke ringweg zijn nu toegerust om als omleidingsroute te kunnen fungeren. Ook zijn
mogelijk conflicterende projecten anders gefaseerd of uitgesteld.
Op basis van de beoordeling van een aantal deelfaseringen van CHP is de eerste indruk
dat er in de aanpak van CHP veel wordt gedaan om de hinder te beperken. De bouwtijd is
korter dan waar we in eerste instantie vanuit zijn gegaan. En door slim te bouwen en slim
te plannen zet CHP zich in overleg met Groningen Bereikbaar in voor een zo goed
mogelijke doorstroming van het verkeer. Op basis van de eerste analyses van Groningen
Bereikbaar hebben wij er vertrouwen in dat de stedelijke bereikbaarheid gedurende de
ombouw acceptabel is. Maar ook dat er sprake zal zijn van verkeershinder voor
weggebruikers en dat het een pittige opgave blijft om de stad bereikbaar te houden.
Hiervoor zijn gezamenlijke inspanningen en maatregelen nodig van overheid,
bedrijfsleven en weggebruikers. Het is zaak om vanuit Groningen Bereikbaar, Combinatie
Herepoort, het bedrijfsleven en het onderwijs alles te richten op een goede spreiding van
de verkeersdruk en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.
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De komende maanden zullen partijen de plannen verder uitwerken, de doorstroming
toetsen en mogelijke aanvullende maatregelen onderzoeken. Wij verwachten u in het
tweede kwartaal van 2017 over de definitieve plannen te kunnen informeren.
4. Uitvoeringskalender komende jaar
Naast de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de werkzaamheden te starten,
zoals de aanleg van de tijdelijke bouwwegen worden de volgende onderdelen op korte
termijn uitgevoerd.
Sloop H.L. Wichersstraat
De huurwoningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat worden eind dit jaar
afgebroken vanwege de ombouw van de zuidelijke ringweg. Voor de sloop van de
woningen is een ontheffing van de Flora- en Faunawet verleend, omdat er
dwergvleermuizen in het gebied voorkomen. Dat betekent dat de woningen alleen mogen
worden afgebroken in de periode van September tot december. De woningen worden nu
via tijdelijke contracten verhuurd. De bewoners zijn er al enige tijd van op de hoogte dat
de sloop gepland staat voor de tweede helft van 2016. Inmiddels hebben ze een brief
gekregen waarin de einddatum is bevestigd. Woningcorporatie Lefier is de eigenaar van
de woningen aan de zuidzijde van de H.L. Wichersstraat. Deze woningen hoeven voor de
ombouw van de zuidelijke ringweg niet te verdwijnen. Lefier heeft ervoor gekozen om
deze woningen wel af te breken en heeft dit kortgeleden aan de huurders hiervan laten
weten. Het plan van Lefier is om dit in 2018 te doen.
In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de SP zijn we nader
ingegaan/ gaan we nader in op de sloop van de woningen aan de H.L.Wichersstraat.
Aanleg Helperzoomtunnel
De aanleg van de Helperzoomtunnel maakt onderdeel uit van de opdracht aan CHP. De
Helperzoomtunnel is een nieuwe verbinding tussen de Helperzoom (ter hoogte van de
Helper Brink) en de Duinkerkenstraat. De tunnel vervangt de huidige spoorwegovergang
bij de Esperantostraat. Deze moet vanwege veiligheidseisen worden gesloten. De
Helperzoomtunnel zorgt ervoor dat ook in de toekomst de wijken Helpman/Coendersborg
en Europapark/Oosterpoortwijk/De Linie met elkaar verbonden blijven. De tunnel is een
verbinding voor auto's, fietsers en voetgangers. Vrachtverkeer is verboden. Bussen en
hulpverleningsdiensten mogen er wel doorheen. In december van dit jaar begint CHP naar
verwachting met het inrichten van de bouwplaats aan de kant van de Duinkerkenstraat. In
januari 2017 gaat CHP echt aan de slag met de tunnel, die uiterlijk juli 2018 klaar moet
zijn.
Op- en afrit busbaan Hoogkerk
Bij Hoogkerk wordt volgend jaar bij het P+R terrein een nieuwe bus op- en afrit
aangelegd. Dit is op ons verzoek in het project ARZ opgenomen en onderdeel van de
opdracht aan CHP. In januari of februari - aftiankelijk van het weer - wordt de grond
aangebracht waarop in de zomer van 2017 de op- en afrit komen. De grond moet een tijd
blijven liggen om goed in te klinken. De grondwerkzaamheden en de aanleg van de open afrit zullen weinig tot geen overlast veroorzaken voor omwonenden, fietsers en
autoverkeer.
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5. Procedures
De komende periode zullen verschillende(omgevings)vergunningen aangevraagd worden
die nodig zijn voor de tijdelijke en/of de definitieve situatie, zoals kapvergunningen en de
aanleg van tijdelijke bouwwegen. Daarnaast is ook een wijziging van het TB nodig, voor
het realiseren van twee optimalisaties.
Gewijzigd Tracebesluit voor optimalisatie Europaweg en groen Julianaplein
De optimalisaties volledige aansluiting op de Europaweg en het groene Julianaplein
worden planologisch geregeld via een wijziging van het Tracebesluit. Het gewijzigde
Tracebesluit zal samen met een MER volgens de gebruikelijke procedure ter inzage
worden gelegd. Dat gebeurt na de vaststelling van het besluit door de minister van
Infrastructuur en Milieu. Volgens de planning is dat in november van dit jaar. Voor de
optimalisatie Esperantotunnel is geen wijziging van het Tracebesluit nodig. Dit wordt
planologisch geregeld via de omgevingsvergunningprocedure.
Herijkingsmoment
In het contract is de mogelijkheid opgenomen om bij het herijkingsmoment een of meer
optimalisaties niet uit te voeren, als het risicoprofiel hiertoe aanleiding geeft. Het
herijkingsmoment vindt in juli 2017 plaats. Op dat moment wordt definitief duidelijk of
en weIke optimalisaties worden gerealiseerd.
Als extra beheersmaatregel heeft het Rijk met Combinatie Herepoort aanvullend op het
Design & Construct contract een alliantie afgesproken. Binnen de alliantie zijn een aantal
risico's gedefinieerd, die of alleen voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of
alleen voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer zijn. Deze risico's worden nu
gezamenlijk beheerst vanuit een speciaal daarvoor ingesteld fonds. Dit heeft tot gevolg
dat beide partijen zich samen inzetten om het optreden van de risico's te voorkomen en
tevens te zoeken naar samenwerking en besparing. Omdat de voorbereiding en uitwerking
van deze alliantie twee maanden in beslag heeft genomen, zal het herijkingsmoment ook
twee maanden later plaatsvinden, namelijk 14 maanden na gunning in plaats van een jaar.
Dit heeft tot gevolg dat ook de openstelling van de weg opschuift naar het eerste kwartaal
van 2021. De deadline voor opievering (eind 2021) verschuift hiermee niet.
6. Communicatie
Net als in de planstudiefase staat ook in de realisatiefase goede en tijdige communicatie
met alle doelgroepen hoog in het vaandel. Als eerste stap is iedereen van harte welkom
om kennis te maken met de aannemer en zich te laten informeren over de stand van zaken
op een inloopmarkt op 10 november, van 15.30 - 22.00 uur in MartiniPlaza.
Bewoners in de directe omgeving van de zuidelijke ringweg worden uitgenodigd voor
speciale deelsessies, waarin zij specifiek worden geinformeerd wat er in de komende
periode in hun omgeving staat te gebeuren.
Verder blijven belangrijke communicatiekanalen de interactieve website, twitter,
instagram, de digitale nieuwsbrief en binnenkort ook facebook. Volgend jaar zullen de
projectorganisatie ARZ en Combinatie Herepoort een gezamenlijk informatiecentrum
openen, waarschijnlijk aan de Muntinglaan bij het Noorderpoort. De vergunning hiervoor
wordt binnenkort aangevraagd. Ook gaat Combinatie Herepoort in gesprek met zes
wijkplatforms, waarin (de) buurt- of wijkvereniging(en) zijn vertegenwoordigd, namelijk
Rivierenbuurt, Wijert, Grunobuurt/Corpus den Hoom, Zuiderplantsoen, Helpman en
Buitenhof/Piccardthofplas/Ter Borch/Hoogkerk.
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Zodra Combinatie Herepoort start met de uitvoeringswerkzaamheden zullen zij hun
wijkstewards voorstellen. Dit zijn medewerkers die tijdens de werkzaamheden in de wijk
aanwezig zijn en die men kan bellen of direct aanspreken. Voor vragen en klachten kan
men ook bellen met het loket Verkeer en Werkzaamheden van Groningen Bereikbaar.
Daarnaast kunnen de weggebruikers tevens terecht op de site van Groningen Bereikbaar
voor de zgn. Slimme Kaart, met actuele informatie over onder andere
wegwerkzaamheden, verkeershinder en verkeersdrukte. Reizigers kunnen hiermee voor
vertrek of onderweg de slimste route bepalen. Straks bij de ombouw van de zuidelijke
ringweg is de kaart een handig hulpmiddel voor automobilisten. Verder zal Groningen
Bereikbaar campagnes en acties opzetten om reizigers, inwoners en het bedrijfsleven te
informeren over de verkeersprojecten die er op de stad aflcomen en reizigers te stimuleren
om anders te reizen en/of te werken.
Tot slot
Tenslotte, met de publicatie van de stand van zaken vanuit de aannemer is er veel
informatie voor u als raad, voor bewoners en voor ondernemers naar buiten gekomen. De
inloopmarkt in MartiniPlaza op 10 november a.s., ingeleid door de huis-aan-huis
nieuwsbrief en de krant van Groningen Bereikbaar, biedt de gelegenheid het gesprek
daarover aan te gaan met CHP. Zoals aangekondigd nodigen wij u in het veriengde
hiervan uit voor een bijeenkomst op 31 oktober van 19.00-20.00 uur waar CHP deze
aanpak nader zal toelichten.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink
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In deze bijiage vindt u alvast een aantal impressies van de eerste uitv^/erking van het
ontwerp door CHP, waarin de vormgeving en inpassing centraal staan. Let wel, het
gaat nog om impressies die de komende periode verder in detail worden uitgewerkt.

Impressies Aanpak Ring Combinatie Herepoort
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Impressie Julianaplein
(inclusief optimalisatie groen)
AANPAK RING ZUID
[Tuakt groningen klaar voor morgen
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Impressie Julianaplein: zuidzijde
onderdoorgangen
maakt groningen klaar voor morgen

AANPAK RING ZUID
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Impressie Julianaplein: onderdoorgang
aan de zuid-oostzijde richting Drachte^ ^ ^ • \ ^ B ^ I
AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen
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Impressie Vrijheidsplein
maakt groningen klaar voor morgen

AANPAK RING ZUID
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Impressie Vrijheidsplein: vanaf
MartiniPlaza naar Apollohotel
^ ^ ^ ^ s . ^ i | ^ ^ ^ ^ maakt groningen
gr
klaar voor morgen

B^^AAN
IPAK RING ZUID
AAN
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Impressie Verdiepte Ligging: ingang
west, kruising Hereweg.
AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen
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Impressie Verdiepte ligging:
binnenzijde opening Sterrebos
AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen
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Impressie Fietstunnel Esperantostraat
(optimalisatie)
AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen
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Impressie parkway profiel, ter hoogte
van MartiniPlaza richting oosten.
AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen
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Impressie Zuiderplantsoen
ter hoogte van DUO
maakt groningen klaar voor morgen

AANPAK RING ZUID
Collegebrief - Stand van zaken Aanpak Ring Zuid

140

Impressie: Oude Winschoterdiep
blijft open
AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Collegebrief - Stand van zaken Aanpak Ring Zuid

141

Impressie: Oude Winschoterdiep
blijft open
AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen
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CLUSTER
JULIANAPLEIN

CLUSTER
VERDIEPTE
LIGGING
TER OOST

[—j.

hoofdwerkzaamheden

bouw Julianaplein bij Brailleweg.
fietsvallel

aanleg op-Zafritten
bus P+R Hoogkerk

bouw verdiepte weggedeelte

aanleg tijdelijk
verkeersplein

201

2020

bouw Julianaplein ter hoogte van NoordWillemskanaal en verbinding zuidelijke ringweg-A28

hoofdwerkzaamheden

2018

aanleg tijdelijke weg
noordziide

voorbereidinc

2017
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Raadsvoorstel

Onderwerp

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2020

Registratienr. 6005937

Steller/telnr.

I. Bolhuis / 06-52563982

Classificatie

• Openbaar o Geheim

Bijiagen 2

• Vertrouwelijk
Portefeuillehouder

De Rook

Raadscommissie

Beheer en Verkeer

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
I.
het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017- 2020 vast te stellen.

Samenvatting
In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer is onze investeringsagenda voor de periode 2017 - 2020
beschreven. Het is het concrete uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn. Beschreven
worden de projecten die we zelf doen of waarin we samenwerken met onze partners. Tot na 2020 wordt de
inhoud van dit programma voornamelijk bepaald door de grote infrastructuurprojecten in de stad: Aanpak
Ring Zuid en Spoorzone Groningen. Het belang van deze projecten voor de ontwikkeling van de stad is
enorm, net als nu eerst het beheersen van de verkeershinder en overlast tijdens de realisatie van deze
projecten.
Het meerjarenprogramma laat echter het complete pakket zien. Het bevat enerzijds de projecten en
activiteiten we concreet gaan uitvoeren en gaat anderzijds in op de voorbereidingen die we treffen om ook
gesteld te staan voor de veranderingen en ontwikkelingen op de langere termijn. Zo werken we hard aan
het uitvoeringsprogramma van de Fietsstrategie en de uitrol van het HOV-bussysteem en studeren we op
3 nieuwe verkeersprojecten: Westelijke Ringweg, autoverbinding Oosterhamrikzone en zuidelijke
ontsluiting stationsgebied. Als onderdeel van de Next City herformuleren we het stedelijke parkeerbeleid.
De aandacht voor verkeersveiligheid ten slotte is continu aanwezig in onze projecten en gesprekken met
de stad.

B&W-besluit d.d.: 22 november 2016

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum
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Aanleiding en doel
Jaarlijks geven we inzicht in het programma Verkeer en Vervoer met het overzicht van doelen en projecten
voor de komende 4 jaren en een doorkijk naar de periode daarna. Dit jaar heeft het meerjarenprogramma
betrekking op de periode 2017 - 2020.
Kader
De totale omvang van het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017 - 2020 is 1,3 miljard euro. Met dit
grote investeringsbedrag werken we aan een ingrijpende verbetering van de bereikbaarheid van stad en
regio. Samen met onze partners creeren we zo de voorwaarden voor een blijvende ontwikkeling en groei
van de stad (in een krimpende regio).
Er gaat veel gebeuren de komende jaren. Dat veroorzaakt overlast en hinder en om dat in goede banen te
leiden is de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar van groot belang.
Argumenten en afwegingen
Meerjarenprogramma
Verkeer en Vervoer
In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer beschrijven we onze investeringsagenda voor de periode
2017 - 2020. Het is ons concrete uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn, maar omvat
ook de projecten die langer doorlopen zoals Aanpak Ring Zuid. Het is de weergave van de projecten, die we
zelf doen of waarin we samenwerken met onze partners.
De Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone nemen een prominente plek in, in het totale programma van
1,3 miljard euro. In 2017 starten we met de realisatie. De beheersing van de overlast en verkeershinder is de
komende 5 jaar daarom ook het speerpunt, met Groningen Bereikbaar in de regierol. Ondertussen bouwen
we ook verder aan de stad. Zo is de uitrol van de projecten uit de Fietsstrategie in voile gang en is in 2016
ook de visie op de binnenstad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma daarvan omvat zo'n 50 projecten en
de eerste maatregelen worden in 2017 zichtbaar met het verleggen van de westelijke busroute naar de
Westerhaven. Daamaast kijken we ook al weer verder vooruit. De verduurzaming van mobiliteit is een
steeds belangrijker wordend thema: wat kan de bijdrage van Verkeer en Vervoer zijn aan een
energieneutraal Groningen in 2030. We zijn gestart met een verkenning naar de ombouw van de Westelijke
Ringweg en we onderzoeken hoe we een autoverbinding in de Oosterhamrikzone kunnen realiseren,
passend in de totale gebiedsontwikkeling. Onder de vlag van Next City werken we aan een vernieuwende
manier om met parkeren in de stad om te gaan. Naast deze grote projecten omvat het programma echter
ook vele andere en kleinere projecten en activiteiten. Het complete meerjarenprogramma is als bijiage bij
dit raadsvoorstel gevoegd.
H/lotie Verkeersveiligheid
Tijdens het voorjaarsdebat over de gemeentebegroting 2017 heeft u een motie "Verkeersveiligheid
vergroten op 30 kilometerwegen door inrichting" ingediend. Daarin vraagt u aandacht voor de inrichting
van 30km-gebieden volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig.
Veiligheid in verkeer vinden wij een belangrijke voorwaarde om te kunnen wonen en leven in de Stad.
Zeker in woonwijken is het belangrijk dat de bewoners zich veilig voelen. Daarin is al flink geinvesteerd met
de realisatie van 30km-gebieden volgens de aanpak Duurzaam Veilig, volgens een sobere, doelmatige
uitvoering. In de Notitie Verkeersveiligheid (november 2015) hebben wij aangegeven dat hierin geen grote
aanpassingen meer zijn voorzien; een optimale inrichting volgens de richtlijnen is voorwaarde voor
handhaving, maar niet kostenefficient. Dit vergt grote investeringen (schatting 5 tot 10 miljoen euro),
waarvoor binnen de gemeentebegroting geen dekking bestaat.
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We zetten daarom in een op werkwijze die bestaat uit meerdere sporen:
•

•

•

•

Hanteren van richtlijnen:
Nieuwe situaties geven gelegenheid voor uitvoering volgens de normen. We hanteren dan in de
ontwerpfase de principes van Duurzaam Veilig en zorgen er zo voor dat deze nieuwe locaties
voldoen aan de richtlijnen;
Gedraqsbeinvloeding:
Via de sociale aanpak richten we ons op een positieve beinvloeding verkeersgedrag. Via onder
andere verkeerseducatie voor de kwetsbare groepen op scholen en aan ouderen en via
educatieprogrammas zoals Buurtparticipatie van Veilig Verkeer Nederland, helpen we
verkeersdeelnemers zich op een veilige manier te verplaatsen. Veelal zijn het bijvoorbeeld de
bewoners van de 30km-gebieden zelf die daarte hard rijden;
Werk met werk:
Door aan te sluiten bij lopende projecten en plannen zoals de Fietsstrategie, Binnenstadsvisie en de
Aanpak Ring Zuid kunnen we de verbeterpunten uit de Notitie Verkeersveiligheid realiseren.
Bestaande knelpunten pakken we dan aan als onderdeel van het verkeersontwerp of via beheer- en
onderhoudsprojecten;
Gerichte maatregel:
In beperkte gevallen komt het voor dat specifiek verkeersonveiligheid de directe aanleiding is voor
een maatregel, zoals de aanpak van het kruispunt Kotkastraat/Bornholmstraat (uitgevoerd 2016) en
kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg (gepland 2017).

De basis voor maatregelen ter verbetering van verkeersveiligheid is de registratie van
(bewoners)meldingen en de objectieve ongevallenregistratie. Al meerdere jaren verzamelen we de
meldingen structureel en centraal en categoriseren deze. De meldingen worden geregistreerd en daarna
behandeld door verkeerskundigen. Uit objectieve ongevallenregistratie komen niet of nauwelijkse
knelpunten in 30-km gebieden naar voren. De registratie van bewonersmeldingen is een belangrijke
onderlegger van onze aanpak, specifiek ook van de Notitie Verkeersveiligheid. Het zijn onze "ogen en oren"
in de Stad en daar zijn we mede van afhankelijk. Uit de meldingen van het afgelopen jaar is een 4-tal
aandachtspunten opgenomen in het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer.
Met de gebiedsgerichte aanpak spelen de wijkwethouders nu een belangrijke rol in de verbetering van
verkeersveiligheid in de wijken. Het stelt ons in staat beschikbare middelen op gebiedsniveau buiten de
programmagrenzen in te zetten voor specifieke wensen binnen de wijk. In bijvoorbeeld het gebied West zijn
via deze weg kleinschalige (snelheidsremmende) maatregelen getroffen op de Rodenwolderdijk en Leege
Weg, is het fietspad De Held/Gravenburg verbreed en is het onderzoek naar de parkeersituatie in de
Tuinwijk gestart. Via het lopende proces van de gebiedgerichte aanpak vangen we signalen vanuit de
wijken op, wijzen we bewoners op onze werkwijze verkeersveiligheid en bevorderen we
bewonersinitiatieven.
Concluderend hebben we naar aanleiding van de motie van uw raad deze aanpak ook weergegeven in het
meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. De verkeersmeldingen, samen met objectieve
ongevalsgegevens, geven richting aan onze werkwijze om via de sociale lijn (educatie, gebiedsgericht,
bewonersinitiatieven) en via de projectenlijn (werk-met-werk) verbetering van de verkeersveiligheid te
realiseren. Ter ondersteuning daarvan organiseren we in 2017 een expert-meeting over de inzet op en
uitwerking van verkeersveiligheid in 30km-gebieden.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
Participatie van stakeholders, bedrijven, bewoners, etc vindt niet plaats op programmaniveau, maar wordt
georganiseerd op projectniveau of in de vormgeving van processen zoals bijvoorbeeld voor de
Fietsstrategie of de nieuwe visie op de binnenstad.
Financiele consequenties
Het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017 - 2020 heeft geen directe financiele consequenties. Wel
zijn de financiering van Groningen Bereikbaar vanaf 2020 en dekking van onze ambities voor investeringen
in enkele grotere nieuwe projecten aandachtspunten bij de volgende (meerjaren)begrotingen.
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Het overzicht van het complete programma is weergegeven in de bijiage, met de projectentabel, inclusief
planning en beschikbare financiele middelen.
Overige consequenties
Niet van toepassing.
Vervolg
In de bijiage van het Meerjarenprogramma is een overzicht gegeven van alle lopende en nieuwe projecten,
gekoppeld aan tijd en geld. De komende jaren staan in het teken van realisatie van deze projecten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink
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Vooraf
2017: de grote projecten gaan beginnen! De Aanpak Ring Zuid (ARZ) en Groningen Spoorzone nemen
een prominente plek in, in het totale programma van 1,3 miljard euro. De beheersing van de overlast
en verkeershinder is de komende 5 jaar het speerpunt, met Groningen Bereikbaar hebben we samen
met onze partners daarvoor de voorbereidingen getroffen.
Ondertussen bouwen we ook verder aan de stad. Zo is de uitrol van de projecten uit de Fietsstrategie
in voile gang en is in 2016 ook de visie op de binnenstad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma
daarvan omvat zo'n 50 projecten en de eerste maatregelen worden in 2017 zichtbaar met het
verleggen van de westelijke busroute naar de Westerhaven.
Ten slotte kijken we natuurlijk ook al weer verder vooruit. Verduurzaming van mobiliteit is een
steeds belangrijker wordend thema: wat kan de bijdrage van Verkeer en Vervoer zijn aan een
energieneutraal Groningen in 2030. Verder doen we een verkenning naar de ombouw van de
Westelijke Ringweg en onderzoeken we hoe we een autoverbinding in de Oosterhamrikzone kunnen
realiseren, passend in de totale gebiedsontwikkeling. En onder de vlag van Next City werken we aan
een vernieuwende manier om met parkeren in de stad om te gaan.
We werken gezamenlijk aan een omvangrijk, ambitieus en uitdagend programma.
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1. Inleiding
De eerste werkzaamheden in het kader van de Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone zijn
gestart. Eerst nog vrijwel zonder hinder worden kabels en leidingen verlegd (ARZ) en wordt het
nieuwe opstelterrein Rouaanstraat gerealiseerd (Spoorzone). De verdere voorbereidingen zijn volop
aan de gang en vanaf 2017 worden de gezamenlijke inspanningen met onze partners daadwerkelijk
merkbaar op straat en voor iedereen.
Het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017 - 2020 kijkt al weer verder vooruit en omvat
naast deze beide projecten, nog een veelheid aan andere projecten. Groot of klein, nog in studie of in
al in uitvoering, innovatief of traditioneel, met het gehele pakket van projecten en maatregelen
blijven we werken aan een goed bereikbare stad, met een aangename, veilige en gezonde
leefomgeving.
Groningen Bereikbaar
Het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de stad in de komende jaren, tijdens de uitvoering van
de grote projecten, is de grote, gezamenlijke opgave. De samenwerkingsorganisatie Groningen
Bereikbaar voert hierop de regie en alle betrokken overheden, bedrijfsleven en reizigers moeten
daaraan hun bijdrage leveren. Hinder zai zeker ontstaan en extra maatregelen zijn soms noodzakelijk,
maar met de huidige samenwerking, de goede grip op de totale stedelijke uitvoeringsplanning, de
(reis)alternatieven en de plannen voor communlcatle staan we klaar voor de opgave.
The Next City
Onder de titel "The Next City" zijn we aan de slag met een nieuwe visie op de toekomst van
Groningen en omgeving. Er komen vele veranderingen op ons af en daarom maken we samen met de
stad een nieuwe omgevingsvisie voor de stad van morgen. Hieruit volgen later ook de nieuwe
accenten voor het programma Verkeer en Vervoer.
De ontwikkeling van Stad vraagt in ieder geval dat de bereikbaarheid op orde is en bestaande
knelpunten worden opgelost. Ook vraagt het een adaptief vervoersysteem, dat ons in staat stelt om
de veranderende omstandigheden te volgen. We gaan daarom samen met de provincie Groningen
ook alvast verder met de uitwerking van drie nieuwe projecten: de Westelijke Ringweg als
verdeelring rond de stad, een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone als ontsluiting van de
binnenstad, UMCG en het oostelijke stadsdeel en de zuidelijke ontsluiting van het Stationsgebied via
het Emmaviaduct. Stuk voor stuk essentiele optimalisaties van de bereikbaarheid in de komende
jaren. Deze projecten lopen gelijk op met The Next City en daar waar nodig en mogelijk laten we dit
vanzelfsprekend op elkaar aan sluiten.
Aantrekkelijke binnenstad
De nieuwe visie op de binnenstad zet in op een aantrekkelijkere openbare ruimte om daarmee
ruimte te bieden voor verblijven, winkelen en recreatie. Daarmee maken we ook de keuze om de
voetganger prioriteit te geven in het verkeerssysteem. Daarvoor zijn maatregelen noodzakelijk om
een rustiger en ontspannener straatbeeld te creeren.
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Zo gaan we bijvoorbeeld het fietsparkeren beter organiseren en de capaciteit uitbreiden, bieden we
alternatieve fietsroutes aan om de druk van de vele rijdende fietsers te verlichten en door
venstertijden voor bevoorrading aan te passen en de huidige busroutes door de binnenstad te
verleggen naar de rand verminderen we aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer. Daarmee maken
ruimte voor een aantrekkelijke binnenstad.
Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017 - 2020
In dit Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer beschrijven we onze investeringsagenda voor de
periode 2017 - 2020. Het is ons concrete uitvoeringsprogramma voor de komende jaren en is de
weergave van de projecten, die we zelf doen of waarin we samenwerken met onze partners. Naast
de grote infrastructuurprojecten in de stad is de uitvoering van de maatregelen uit de Fietsstrategie
een hoofdonderdeel. Het totale programma omvat ook vele andere en kleinere projecten of
activiteiten, nieuwe aandachtsgebieden en visievorming.
De belangrijkste en nieuwe elementen van het programma en de financiele kaders worden kort
toegelicht. Het overzicht van het complete programma is gegeven in de bijiage, met de
projectentabel, inclusief planning en beschikbare financiele middelen.
Gedurende de uitvoeringsperiode van dit Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer verwachten we
dat een gemeentelijke herindeling plaats vindt. Bij de volgende jaarlijkse herziening(en) houden we
hier rekening mee. Deze veranderingen hebben invloed op de (financiele) omvang van het totale
programma, maar de kern van ons mobiliteitsbeleid en de grote projecten worden er naar
verwachting niet direct door beinvloed.
Relatie Begroting 2017
Daar waar het Meerjarenprogramma de lijn schetst voor de komende jaren, nieuwe ontwikkelingen
agendeert en de financiele kant belicht, is de Begroting 2017 juist meer in detail gericht op de
activiteiten in het eerste jaar van het Meerjarenprogramma. Wat zijn de concrete stappen, welke
(prestatie)doelen denken we te bereiken en waar geven we het geld aan uit.
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2. Programma Verkeer en Vervoer
Mobiliteit stad
Groningen is een compacte stad, met een sterke (boven)regionale positie, die groeit in een dunne,
krimpende regio. Deze kenmerken van onze stad zien we terug in de stedelijke mobiliteit en de
ontwikkeling daarvan. De samenstelling en verandering van mobiliteitspatronen zijn daarom
belangrijke bouwstenen voor het gehele programma Verkeer en Vervoer. Daarvoor baseren we ons
onder andere op prognosemodellen (verkeersmodel Groningen-Plus, 2014), die we ook inzetten bij
de uitwerking van onze projecten.
Met de compacte stad creeren we de mogelijkheden voor een sterk gebruik van de fiets. In de
binnenstedelijke mobiliteit is het aandeel fiets met 65% erg hoog. Tegelijkertijd is de
autoafhankelijkheid in de regio erg groot: 67% van het verkeer van en naar de stad gaat per auto.
12%
32%

• Fiets

• Fiets
21%

OV

OV
65%

Mobiliteit

Auto

Auto
67%

binnenstedelijk

Mobiliteit van/naar Stad

De Stad groeit en dat is zichtbaar in de groei van mobiliteit. Twee bewegingen zijn daarin
kenmerkend: het autoverkeer groeit sneller dan het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer en
de mobiliteit van bezoekers/bewoners van buiten de stad groeit sneller dan de omvang van vervoer
door Stadjers. Al met al neemt de druk van autoverkeer op de stad, zeker van buiten, toe.
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Verkeer verdeelt zich niet gelijkmatig over de uren van de dag. Maatgevend zijn de spitsuren op
werkdagen: ongeveer 35% van de stedelijke mobiliteit (elk vervoermiddel) vindt plaats in de
ochtend- en avondspits. Deze concentratie van verkeer in korte periodes, is ook een bepalend
element in het programma Verkeer en Vervoer, waarin we oplossingen ontwikkelen voor
doorstromingsproblemen op specifieke locaties, maar daarom ook met verkeers- en
mobiliteitsmanagement aan een gelijkmatigere spreiding van verkeer.
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De Bereikbare Stad
Steden groeien sterk, steeds meer mensen trekken naar de stad. Groningen is een van de snelst
groeiende steden van Nederland, toonaangevend in het noorden en met een concentratie van
topvoorzieningen, werkgelegenheid en kennisinstellingen en met een bruisende binnenstad. Dat
vraagt om een stad die altijd en duurzaam bereikbaar is, binnen de stad, vanuit de regio en van daar
buiten (nationaai en internationaal).
Om de groei van de stad op te vangen en de bereikbaarheid te waarborgen voor de langere termijn,
werken we samen met onze partners aan de uitvoering van de regionale bereikbaarheidsstrategie
(2013). Bereikbaarheid is echter voor ons geen doel op zich, maar randvoorwaardelijk en faciliterend
voor stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Zo dragen we bij aan een stad en regio met meerwaarde:
met optimale vestigingsmilieus voor wonen en werken en met een hoge omgevingskwaliteit.
Duurzame mobiliteit
Al jarenlang werken we aan een mobiliteitssysteem dat voldoende capaciteit biedt, maar dat vooral
ook duurzaam is en waarvan de impact op omgeving en milieu zo klein mogelijk is. De basis hiervoor
ligt in een consequent ruimtelijk beleid. Door steeds weer in te zetten op een compacte stad waar
wonen, werken en recreeren dicht bij elkaar liggen, blijven verplaatsingsafstanden beperkt. Deze
ruimtelijke structuur maakt lopen en fietsen de aantrekkelijke en logische keuze en de concentratie
van voorzieningen nabij knooppunten geeft blijvende kansen voor het openbaar vervoer. Zo zetten
we juist in op de alternatieven voor het toenemende autogebruik en houden we onze Stad
aantrekkelijk voor de huidige en toekomstige generaties. Het uitgangspunt is "Te voet, met de fiets of
met het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet". Deze aanpak werd eerder beloond
met de prijs "Duurzaamste Mobiliteit 2013".
Groningen wil in 2035 een energie-neutrale stad zijn. Dat is een grote opgave en met een aandeel
van 20% in het totale energieverbruik kan mobiliteit daarin een substantiele bijdrage leveren. Via de
Next City werken we aan een integraal perspectief op een duurzame stedelijke ontwikkeling. Ook
intern werken we aan een stevige verankering van het thema duurzame mobiliteit. We zoeken naar
specifieke mogelijkheden voor een verdere verduurzaming van de mobiliteit langs 2 sporen:
•

enerzijds uit zich dat in het verder doorzetten van de inzet op lopen, fietsen, openbaar
vervoer en P+R als alternatieven voor het gebruik van de auto. De inzet daarop varieert van
verleiden/stimuleren tot een restrictiever beleid (bijvoorbeeld in de binnenstad). Daamaast
werken we met het verbeteren van de doorstroming van autoverkeer aan de vermindering
van energieverbruik en uitstoot van C02;

•

anderzijds liften we mee op de snelle technologische ontwikkelingen in bijvoorbeeld
aandrijftechnieken en brandstoffen om een verduurzaming van vervoermiddelen te
bereiken. Binnen de mogelijkheden van een lokale overheid willen we daarin
marktontwikkelingen faciliteren en stimuleren. Daarin geven we het goede voorbeeld door
een actievere rol aan te nemen in bijvoorbeeld de aanbesteding van het openbaar vervoer,
de verduurzaming van het eigen gemeentelijke wagenpark en het opwekken van zonneenergie op P+R-locaties.

154

Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2020

Vervoerssysteem
In onze visie biedt een optimaal functionerend en betaalbaar vervoersysteem diverse
reismogelijkheden en keuzevrijheid. De reiziger staat daarin centraal en die is prima in staat zijn
eigen keuzes te maken uit het palet dat wij aanbieden. Als de impact van die vrije keuze op de
omgeving te groot wordt of het functioneren van het systeem in gevaar komt, nemen we echter
extra maatregelen.
In de kern organiseren we de bereikbaarheid van stad en regio met een integraal vervoersysteem
met alle modaliteiten: voetganger, fiets, bus/trein en auto. De basis is een samenhangend stelsel van
rechtstreekse looproutes, veilige snelle fietsverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer, een
autonetwerk met voldoende capaciteit en mogelijkheden voor ketenmobiliteit (zoals P+R).
Specifiek in de binnenstad ligt vanuit het programma Verkeer bezien de nadruk op de verblijfsfunctie.
Het primaat ligt daarom bij de voetganger. Een goed bereikbare binnenstad is van belang voor alle
doelgroepen en gebruikers, van binnen en buiten de stad en al deze wensen komen samen in de
nieuwe visie op de binnenstad "050 - Ruimte voor jou".
Het huidige vervoerssysteem is nog niet optimaal en noodzakelijkerwijs investeren we nog veel in
infrastructuur voor alle vervoermiddelen. Daarna lopen we echter tegen fysieke grenzen aan en
tegen de concentratie van mobiliteit in beperkte periodes (spits). In een transitie naar duurzame
gedragsveranderingen in mobiliteit zien we de mogelijke vernieuwingen om ook op lange termijn de
bereikbaarheid van de stad op duurzame wijze te garanderen. Onze compacte stad, de dynamo's als
bronnen van stedelijke ontwikkeling, de focus op de fiets en een sterk systeem van openbaar vervoer
bieden hiervoor grote kansen. Daamaast gaan technologie en Intelligente Transport Systemen (ITS)
ons mogelijkheden geven die we nu nog niet kennen.
Verkeer en leefbaarheid
Verkeer heeft een grote invloed heeft op de omgeving en de leefbaarheid in wijken. De aanwezigheid
van infrastructuur (wegen, parkeerplaatsen) is vaak sterk bepalend in de inrichting van de openbare
ruimte. De wijken, zeker de oudere, zijn niet altijd berekend op de huidige aantallen weggebruikers
(auto's, bussen, etc). Dat zet soms de leefbaarheid onder druk.
We realiseren ons dat verkeer meer is dan die weg in de wijk. We ontwikkelen daarom nieuwe
werkwijzen en gedachten in ons verkeersbeleid om de leefbaarheid in wijken te behouden en te
verbeteren. Zo is bijvoorbeeld een van de vertrekpunten bij de nieuwe parkeervisie, niet het
parkeren van de auto, maar de manier waarop de wijk de straat wil gebruiken ("Hoe zie jij de
straat"). En bij de verkenning naar de Westelijke Ringweg, gaat het ons niet alleen om de
verkeersfunctie van de weg, maar vooral ook om de bijdrage aan de stedenbouwkundige
ontwikkeling van de gehele zone, de duurzame inpassing van de weg in de omgeving en de wijze
waarop de verbindingen tussen de wijken aan weerszijden kunnen worden versterkt.
Projecten in dit programma gaan zelden alleen over verkeer. Waar mogelijk pakken we die integraal
op en zo kunnen deze ook een middel zijn voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijken.
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Deelprogramma's
Het programma Verkeer bestaat uit een 6-tal deelprogramma's en de inzet daarop is in hoofdlijnen
als volgt:
1.

Fiets
De fiets heeft een groot aandeel in de stedelijke mobiliteit (meer dan 60%) en door sterk in
te zetten op verbeteringen van fietsinfrastructuur (routes en stallingen) en op het gedrag van
fietsers, werken we aan een duurzaam gebruik van de stad, het vestigingsklimaat en de
bereikbaarheid en willen we tegelijkertijd de gezondheid van Stadjers verbeteren en de
veiligheid vergroten;

2. Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer is als vervoermiddel en als alternatief voor de auto belangrijk voor de
stedelijke ontwikkeling en we investeren we fors in de aantrekkelijkheid van het regionale en
stedelijke openbaar vervoer met een schaalsprong in kwaliteit door de verbeteringen op het
spoor en van het HOV-bussysteem, waarbij we ook de beschikbaarheid van de bus in de stad
voor alle Stadjers blijven bewaken;
3.

Auto
De auto is en blijft een essentieel vervoermiddel vanuit de dunbevolkte regio voor het sociaal
en economisch functioneren van Stad en regio en daarom pakken we grote knelpunten in het
wegennet aan, waarmee we zowel de stedelijke bereikbaarheid voor lange tijd verbeteren
(voor mensen en goederen) als de kwaliteit van de leefomgeving verhogen;

4.

Parkeren
Met voldoende en vindbare parkeervoorzieningen in de (binnen)stad en langs de rand (P+R),
faciliteren we de inwoners, bezoekers en gebruikers van onze Stad, zonder dat dit ten koste
gaat van de leefomgeving, op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze;

5.

Verkeersveiligheid
De veiligheid in verkeer is geborgd in het ontwerp van nieuwe situaties en bestaande
knelpunten pakken we zo veelal binnen specifieke projecten aan, maar omdat er niet of
nauwelijks meer concentraties van ongevalien in de stad voorkomen gaan we ons ook in
sterke mate richten op verkeersgedrag via speciale educatieve en scholenprogramma's.

Uitbreiding programma
In het volgende hoofdstuk is het programma Verkeer en Vervoer weergegeven met een beschrijving
van de belangrijkste projecten voor de komende jaren. De Stad is echter continu in ontwikkeling en
dus het programma Verkeer en Vervoer ook. Ter voorbereiding op nieuwe onderdelen van het
programma doen we eerst onderzoek en formuleren we onze visie op onderwerpen. De uitbreiding
van het programma verloopt langs twee hoofdlijnen: faciliteren van de ontwikkeling van de Stad en
verduurzaming van mobiliteit.
"Lopen" als vervoermiddel heeft een nadrukkelijke plek in de stedelijke mobiliteit. Op de landelijke
schaal wordt bijna 1 op de 5 van alle verplaatsingen lopend gemaakt en in stedelijke omgevingen ligt
dat nog hoger. In de nieuwe visie op de binnenstad krijgt de voetganger nu de hoogste prioriteit. De
benodigde ruimte voor Lopen is beperkt, de impact om de omgeving en milieu is nihil en het is
gewoon gezond. We vragen onszelf af of we dit in onze Stad kunnen bemvloeden en hoe we het
aandeel Lopen kunnen vergroten.
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De capaciteit van het openbaar vervoer wordt op de piekmomenten al bereikt. De introductie van
het hoogwaardige busvervoer in de Stad en Regio blijkt zeer succesvol te zijn, met een sterke
reizigersgroei als resultaat. We voeren in het systeem van openbaar vervoer de komende jaren nog
meer grote veranderingen door met een grootschalige verbouwing van het hoofdstation. Ook
breiden we het P+R-systeem uit en stimuleren we het gebruik er van. Het succes van de
veranderingen past helemaal in de verbetering van de bereikbaarheid en de verduurzaming van de
mobiliteit. Dat willen we kunnen voortzetten en daarom denken we samen met onze partners na
over de benodigde capaciteit, robuustheid en kwaliteit van het openbaar vervoer.
De rol van Intelligente TransportSvstemen (ITS) in mobiliteit verandert in hoog tempo en we denken
daarvan nog maar aan het begin te staan. Er ontstaan steeds meer mogelijkheden voor de reiziger en
in de oplossingen die wij als wegbeheerder kunnen inzetten vindt in hoog tempo innovatie plaats.
Onder de vlag van Groningen Bereikbaar hebben we een basissysteem voor verkeersmanagement
gerealiseerd en ontwikkelen we nieuwe vormen van mobiliteitsmanagement. We willen gaan
experimenteren met beinvloeding van gedragskeuzes van fietsers (routes), daarvoor is eerst
informatie over het huidige gedrag nodig.
In de komende jaren liggen er daarom vraagstukken in het verzamelen, beschikbaar stellen en
beheren van gegevens. We moeten bepalen wat onze beperkte rol als lokale overheid is en merken
we dat het vooral marktpartijen zijn die in deze snelle ontwikkeling het voortouw hebben. Hoewel
momenteel het initiatief voor ITS vooral nog bij landelijke en regionale opgaven en partners ligt,
moeten wij ook zelf ons eigen beeld moeten gaan bepalen om daar optimaal gebruik van te kunnen
maken. Vast staat dat er meer mogelijkheden ontstaan voor communlcatle en sturing op
verkeersomstandigheden, de reiziger hiermee meer keuzevrijheid krijgt en we hierdoor te maken
krijgen met veranderingen in de mobiliteit.
Betrokkenheid van de Stad
In elk project en onderdeel van het programma hebben we te maken met de omgeving: verkeer is
van iedereen. De intensiteit en vorm van participatie waar we gebruik van maken, verschilt echter
per situatie en passen we aan op de omgevingsgevoeligheid van het onderwerp.
Gedurende een proces identificeren we vroegtijdig de diverse belangen en geven we bewoners (en
andere belanghebbenden) een rol in de planuitwerking. Vooral bij de grotere projecten is daarbij een
inhoudelijk onderscheid te maken tussen het nut van een maatregel voor de Stad en al haar
inwoners (het stedelijk belang) tegenover de impact van een maatregel op de directe omgeving (het
lokale belang). Als deze belangen niet met elkaar verenigbaar zijn, kan er sprake zijn van strijdigheid.
Het is dan essentieel duidelijk te zijn over de rol en de speelruimte: wie kan waarover meespreken.
Bij maatregelen van stedelijk en/of regionaal belang is vooral het gesprek tussen college en raad
leidend en kunnen bewoners meedenken. Bij de verdere uitwerking daarvan of bij maatregelen op
een lokale schaal kan de inbreng van bewoners veel groter en bepalender zijn in het gesprek tussen
gemeente en bewoners. De betrokkenheid varieert daarom ook per projectfase.
Uiteindelijk is de lijn voor besluitvorming altijd helder: de gemeenteraad bepaalt, weegt daarbij het
stedelijk tegen het lokale belang, houdt rekening met de impact op de omgeving en ziet toe op de
uitwerking van de lokale belangen van de wijk, straat of individu.
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Agenda
De hoogtepunten van onze bereikbaarheidsagenda voor de komende jaren zijn weergegeven in
onderstaand schema. In dit Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017 - 2020 is hierna
beschreven aan welke projecten we nu concreet werken en hoe deze worden gefinancierd.

Opening P+R Reitdiep / Meerstad/Hoogkerk
start Aanpak Ring Zuid
Busroute Westerhaven
Fietsroutes Paddepoel
start Groningen Spoorzone

Verkenning Westelijke Ringweg
studie Oosterhamrikzone / Bereikbaarheid UMCG
Parkeervisie
Visie stedelijk OV
Next City

Busroute Diepenring
Opening Groninger FORUM / Oostwand
Nieuwe concessie OV - bus
Oplevering Spoorse Projecten

Nieuwe concessie OV - regionale trein

Opening Ring Zuid

Start Ombouw Westelijke Ringweg
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3. Projecten 2017 - 2020 in hoofdlijnen
Hieronder beschrijven we kort de belangrijkste projecten voor de komende jaren in 7 clusters:
Fietsstrategie
Aanpak Ring Zuid
Groningen Spoorzone / Stationsgebied
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Regionale (auto)bereikbaarheid
Benutting en Mobiliteit
Overige stedelijke projecten
In de bijiage is een overzicht gegeven van alle projecten in het uitvoeringsprogramma, gekoppeld aan
tijd en geld.
Fietsstrategie
In 2015 is de Fietsstrategie vastgesteld, een cruciaal onderdeel in de vormgeving van ons beleid
gericht op duurzame mobiliteit. De komende jaren werken we aan de uitvoering van dit fietsbeleid.
Na ons zijn nu ook de provincie en regio aan de slag gegaan met de (her)formulering van hun
fietsbeleid. Dit betekent naar verwachting ook iets voor de betreffende gemeenten en biedt mogelijk
kansen voor bijvoorbeeld de aanlanding van de regionale fietsroutes in de stad.
Bij onze Fietsstrategie hoort het Uitvoeringsprogramma 2015 - 2025. Daarin zijn bijna 50 grote en
kleinere projecten en activiteiten opgenomen. De fietsprojecten in het uitvoeringsprogramma zijn
opgedeeld in 3 groepen:
•

Comfort en Gedrag

•

Ontbrekende schakels en knelpunten

•

Fietsparkeren op maat

Comfort en Gedrag
Speerpunt is de introductie van Slimme Routes. Door te communiceren over alternatieven voor druk
bereden fietsroutes, verdelen we de grote aantallen fietsers beter over het beschikbare fietsnetwerk
en lossen we knelpunten op. Dit versterken we door ook te investeren in de kwaliteit van die
alternatieve routes. De Slimme Route naar Zernike trekken we daarom verder door tot het
Hoofdstation en we ontwikkelen nieuwe slimme routes naar Haren en Ten Boer en over de
Diepenring.
Ontbrekende schakels en knelpunten
Onze ambities voor de fiets zijn groot, maar realisatie vergt zorgvuldige afstemming met de
omgeving. Dat merken we bijvoorbeeld bij de projecten in Paddepoel langs het spoor, de noordelijke
ringweg en door park Selwerd. Samen met omwonenden werken we aan verbetering van de
plannen. Die werkwijze passen we ook toe bij de volgende fietsprojecten in de stad en leidt soms ook
tot hogere kosten voor planontwikkeling en/of investering.
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Met het principebesluit over een autoverbinding in de Oosterhamrikzone is de speelruimte om de
Korreweg om te vormen tot hoofdfietsverbinding ook duidelijk geworden. De vermindering van
autoverkeer geeft meer ruimte voor de fietser. Deze projecten worden in samenhang opgepakt en in
2017 werken we een ontwerp uit voor de Korreweg. Voor de uitvoeringsplanning van dit project,
maar bijvoorbeeld ook van het fietsvriendelijker maken van de route Hereweg/Verlengde Hereweg,
stemmen we af met de Aanpak Ring Zuid.
De fietsbruggen vanaf de Oosterkade en over het Eemskanaal zijn niet alleen onderdeel van de
Fietsstrategie, maar hebben ook een belangrijke functie in de Eemskanaalzone en de
Binnenstadsvisie. De vormgeving van de loop/fietsroute tussen Sontplein/lkea en binnenstad en de
'fast-lane' naar Meerstad zijn niet mogelijk zonder deze bruggen. De uitkomsten van de actualisatie
van de visie Eemskanaalzone in 2017 zijn daarom bepalend voor de ligging en verdere uitwerking.
Fietsparkeren op maat
Een grote opgave in de binnenstad is hoe we kunnen omgaan met het succes van de fiets dat leidt tot
grote aantallen gestalde fietsen, die vaak voor overlast en geblokkeerde looproutes zorgen. In een
combinatie van stallen op straat en in overdekte stallingen zoeken we slimme oplossingen die de
hinder verminderen, maar het gemak van de fietser behouden. In een Aanvalsplan fietsparkeren
werken we dit verder uit.
In het stationsgebied geven we de fiets de plek die hij verdient. In samenhang met het project
Groningen Spoorzone realiseren we een spoorkruisende fietstunnel, een extra (ondergrondse)
fietsstalling en stallingen op de oost- en westflank. Zo verfijnen we het fietsnetwerk (minder
omrijden), ontsluiten we het zuidelijke stationsgebied rechtstreeks en breiden we de
stallingscapaciteit uit van 10.000 naar bijna 16.000 plaatsen. Op de langere termijn (2030) voorzien
we een verdere doorgroei naar een totale stallingscapaciteit van 17.500 plaatsen.
Aanpak Ring Zuid
De verbouwing van de Ring Zuid is het belangrijkste en grootste infrastructuurproject in de Stad. Veel
onderdelen van het totale programma Verkeer en Vervoer zijn hier inhoudelijk en in planning op
afgestemd. Met dit project wordt de bereikbaarheid van Stad en regio sterk verbeterd en krijgen ook
de verkeersveiligheid en het leefklimaat een flinke positieve verandering. De investering levert een
enorme bijdrage aan de economische ontwikkeling van stad en regio.
In het voorjaar van 2016 is de aannemerscombinatie "Herepoort" geselecteerd als uitvoerende partij
voor de ombouw van de ringweg. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en de voorbereidingen
voor de uitvoering zijn in voile gang. Vanaf begin 2017 starten de eerste wegwerkzaamheden, die
vervolgens zo'n 5 jaar gaan duren. De bouw van de weginfrastructuur loopt tot het voorjaar van
2021, daarna worden nog afrondende werkzaamheden met niet of nauwelijks verkeershinder
uitgevoerd zoals de aanleg van het Zuiderplantsoen.
Het totale projectbudget is 693 miljoen euro (prijspeil 2014, inclusief bijdrage aan Groningen
Bereikbaar).
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Helperzoomtunnel
Onderdeel van de aanbesteding van de Aanpak Ring Zuid is de realisatie van de Helperzoomtunnel
onder het spoor, waarmee we de lokale bereikbaarheid van de zuidelijke wijken en de
spoorwegveiligheid verbeteren. Ook maakt deze tunnel de verdere groei van treindiensten mogelijk.
De planning van de aanleg van de tunnel is nauw afgestemd op de werkzaamheden vanuit de
Groningen Spoorzone. Begin 2017 starten de aanlegwerkzaamheden en duren dan ongeveer een
jaar. Voor de zomer 2018 is de Helperzoomtunnel beschikbaar en waarborgt dan de bereikbaarheid
van de wijken tijdens de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg.
Bus toe- en afrit Hoogkerk
Door de aanleg van een toe- en afrit specifiek voor de bus vanaf de P+R-Hoogkerk op de A7
verbeteren we de potentie voor busverbindingen vanuit het westen. Er ontstaan
exploitatievoordelen door rijtijdwinsten en mogelijkheden voor nieuwe busroutes door de zuidelijke
wijken (onder andere Martiniziekenhuis). Dit project zit vooraan in de planning van de
werkzaamheden van de Aanpak Ring Zuid en is naar verwachting eind 2017 beschikbaar.
Groningen Spoorzone / Stationsgebied
Groningen Spoorzone is, naast de ARZ, het tweede grote en bepalende project de komende jaren.
Het omvat zowel de grootschalige verbetering van de bereikbaarheid per spoor met aanverwante
projecten voor bus en fiets, als de voorbereidingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het
zuidelijke stationsgebied en de visievorming voor de noordzijde.
Het Hoofdstation is het belangrijkste en grootste OV-knooppunt van Noord-Nederland. Met meer
treinen, treinen die kunnen doorrijden door het Hoofdstation en een sterke verbetering van de
overstapmogelijkheden tussen regionale en landelijke treinen, gaan we veel winst realiseren voor de
reizigers. Met de aanleg van de bustunnel wordt de Stationsweg ontlast en nieuw element in de
planvorming is de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van de sporen. Dit geeft kansen
voor de herinrichting van het voorplein en het verbeteren van de loopstroom naar de binnenstad,
daarvoor ontwikkelen we een nieuwe visie. De ontwikkeling van het stationsgebied ten zuiden van de
sporen en de inpassing van het nieuwe busstation, wordt mogelijk door de uitplaatsing van het
huidige opstelterrein voor de treinen.
Vanaf 2016 zijn de werkzaamheden gestart met het projectdeel zuid-oost (opstelterrein
Rouaanstraat tot en met station Europapark). In de jaren 2017 tot 2021 krijgen we te maken met
grootschalige buitendienststellingen van het treinverkeer, om de sporen te verleggen, een vierde
spoor toe te voegen en een fiets/voetganger- en bustunnel te realiseren.
De onder Fietsstrategie beschreven aanleg van de fietstunnel- en stalling zijn in ontwerp en realisatie
onderdeel van Groningen Spoorzone.
Het totaal beschikbare projectbudget is bijna 253 miljoen euro (exclusief fietstunnel en -stalling).
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Internationaal busstation
Door de liberalisering van het lange afstandsbusvervoer neemt het aantal (inter-) nationale
busverbindingen toe. We onderzoeken daarom of we een representatief busstation met
Internationale voorzieningen kunnen realiseren bij het Hoofdstation.
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Voor de ambities ten aanzien van de trein in en van en naar het noorden is het Spoorplan NoordNederland (2011) het uitgangspunt. De basis voor de doorontwikkeling van het regionale en
stedelijke openbaar vervoersysteem is de HOV-visie, die samen met de Netwerkanalyse in 2013 door
de regionale samenwerking Groningen - Assen is opgesteld.
We werken stapsgewijs aan de transformatie van het openbaar vervoer naar een hoogwaardiger
systeem van trein en bus. In de HOV-visie is de trein de ruggengraat van de HOV-structuur en daar
waar geen trein aanwezig is, zijn dat de HOV-bussen. De verbetering van het treinsysteem omvat
naast Groningen Spoorzone onder meer de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden, het vierde spoor
en extra perron bij station Europapark, de pendel tussen Groningen-Assen en een eventueel station
bij Hoogkerk. De looptijd van deze projecten strekt voorbij de periode van dit meerjarenprogramma
(2017-2020).
Busmaatregelen HOV-visie
In 2014 zijn we gestart met de introductie van het hoogwaardige busnetwerk met vier Q-link lijnen
van en naar de regio. Begin 2018 vinden de laatste infrastructurele aanpassingen plaats, onder
andere het knooppunt UMCG-noord. Vanaf de dienstregeling 2017 wordt ook de verbinding naar
Delfzijl omgevormd tot de zesde Q-link-lijn. De ingebruikname van de P+R-Meerstad (medio 2017) is
de laatste noodzakelijke maatregel om het HOV-lijnennet zoals ontworpen in 2013 volledig te
kunnen realiseren en rijden.
Binnen het budget van de HOV-busmaatregelen is ruimte ontstaan voor de verplaatsing van het
busstation naar de zuidzijde van het hoofdstation, als onderdeel van de ontwikkeling van het
zuidelijke stationsgebied. Dit is belangrijk omdat dit nieuwe busstation meer capaciteit biedt voor
zowel bussen als reizigers, de overstap tussen trein en bus verbetert, veiliger is voor overstekende
reizigers, de toegankelijkheid sterk verbetert en grote exploitatiewinsten oplevert doordat de
doorstromingsproblematiek op de Stationsweg wordt vermeden. Ook ontstaan zo nieuwe
mogelijkheden voor de inrichting en het gebruik van het voorplein van het Hoofdstation. Het nieuwe
busstation kan naar verwachting vanaf 2021 operationeel zijn. We onderzoeken daarbij ook nog de
mogelijkheden voor een internationaal busstation.
In de HOV-visie wordt ingezet op de vorming van meerdere knooppunten om daarmee de druk op
het Hoofdstation te veriichten en meer spreiding van reizigers te bereiken. Een maatregel in dat
kader, ook ter verbetering van de stedelijke bereikbaarheid tijdens de Aanpak Ring Zuid, is de
introductie van nieuwe rechtstreeks buslijnen tussen P+R Haren en Zernike, tussen P+R Haren en
Martiniziekenhuis/Gasunie en tussen P+R Hoogkerk en Martiniziekenhuis in de dienstregeling 2017.
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Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden
ProRail bereidt, in samenwerking met de regionale partijen, een verbetering en verdubbeling van het
spoor tussen Groningen en Leeuwarden voor. Daardoor kan er een extra sneltrein tussen deze
steden gaan rijden. Het TraceBesluit wordt naar verwachting door de Minister eind 2017 genomen.
Begin 2018 start dan de uitvoering van de werkzaamheden en de extra sneltrein zou dan vanaf 2020
kunnen gaan rijden.
Visie Binnenstad
In 2016 zijn de nieuwe visie op de binnenstad en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
vastgesteld. Kernelement daarvan is om de aantrekkelijkheid voor de voetganger (en fietser) sterk te
vergroten. Daarvoor is meer ruimte en minder conflict nodig, dat kan worden bereikt met het
verplaatsen van de haltering van de (HOV-)bus vanaf de Grote Markt en A-kerk, naar respectievelijk
de Diepenring en de Westerhaven. De nieuwe westelijke busroute over de Westerhaven wordt in de
zomer 2017 in gebruik genomen. Voor de oostelijke busroute zijn grotere ingrepen nodig, waaronder
de aanleg van een nieuwe brug in het verlengde van het Kattendiep, waardoor deze in 2019
operationeel is, gekoppeld aan de opening van het Forum. De huidige busroutes worden aansluitend
heringericht voor gebruik door primair voetganger en fietser.
Station Hoogkerk
We zijn voornemens om in samenwerking met de provincie Groningen, getrokken door ProRail, in
2017 te starten met een verkenning van de mogelijkheden voor een mogelijk station Hoogkerk.
Daarmee dragen we bij aan de verdichting van het openbaar vervoer netwerk op de korte afstanden
en de verdere ontwikkeling van een hoogwaardig en efficienter OV-systeem. Binnen het project ESGL
is hier met de spoorverdubbeling al op geanticipeerd. Dit is een van de nieuwe stations kansrijk voor
subsidiering van de investering door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
P+R knooppunten
Met Park+Ride bieden we de forens en bezoeker van de stad een gunstig reisalternatief naar de
(binnen)stad in plaats van de auto. Er kan gratis worden geparkeerd aan de rand van de stad en
tegen beperkte kosten kan met de bus tot in het hart van de stad worden gereisd. De P+R locaties
zijn met de stedelijke dynamo's en met elkaar verbonden via HOV-assen. Het zijn knooppunten in het
openbaar vervoersysteem, net als de treinstations en de knoop UMCG-noord.
Begin 2017 is nieuwe P+R-Reitdiep (300 plaatsen) operationeel en vervangt dan de huidige P+R
Zernike. In de zomer van 2017 is ook de nieuwe P+R-Meerstad (400 plaatsen) gereed. Gelijktijdig
werken we op alle bestaande locaties aan de verbetering van de kwaliteit van reizigersvoorzieningen.
De subsidieverstrekking vanuit RSP voor dit project Kwaliteitsmaatregelen P+R duurde langer dan
vooraf verwacht. De maatregelen worden in 2017 uitgerold over de diverse P+R-terreinen. Nieuw
project is de uitbreiding van P+R Hoogkerk met meer dan 400 parkeerplaatsen. Daarmee stellen we
al tijdens de Aanpak Ring Zuid extra parkeercapaciteit beschikbaar in de corridor Leek - Hoogkerk.
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Het concept P+R levert in zichzelf al bijdrage aan een duurzaam vervoerssysteem, door vermindering
van autoverkeer in de stad. Specifiek op de nieuwe locaties Reitdiep en Meerstad voegen we daar
een extra duurzaamheidsimpuls aan toe, door het aanbrengen van zonnepanelen boven de
looproutes voor reizigers. Daarmee combineren we comfort met het opwekken van duurzame
energie.
ORIS
Ter bevordering van de kwaliteit van het (H)OV-systeem realiseren we het Dynamische Reizigers
Informatie Systeem (DRIS) op de belangrijkste bushaltes. Zo faciliteren we de reiziger met actuele
reisinformatie en bevorderen we het gebruik van het openbaar vervoer. De plaatsing van de
dynamische overzichts- en haltepanelen (231 stuks) is grotendeels afgerond en de plaatsing van de
laatste panelen is gepland voor 2017.
Toegankelijke haltes
Sommige openbaar vervoerreizigers hebben een visuele of fysieke beperking. Ter verbetering van de
toegankelijkheid van het openbaar busvervoer rijden we met bussen met lage vioeren en werken we
aan de aanpassing van de bushaltes in de stad. Voor de financiering wordt onder andere beroep
gedaan op provinciale subsidie en de eis daarvoor is dat 420 bushaltes toegankelijk worden gemaakt,
uiterlijk eind 2017. Tot en met 2016 zijn al 409 haltes toegankelijk gemaakt. De aanpassing van de
nog niet aangepaste haltes is onderdeel van grotere projecten (zoals de HOV-visie) of
reconstructiewerkzaamheden en vindt in 2017 plaats.
Vernieuwing concessies
In de komende jaren worden de concessies voor het regionale bus- en treinvervoer vernieuwd. De
aanbesteding van het openbaar busvervoer is gepland voor eind december 2019. Dit gaat om het
gehele busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe dat nu door Qbuzz en Arriva wordt
verzorgd. Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor dit hele proces. Onder andere
de verduurzaming van het busvervoer is een aspect waarop een nieuwe vervoerder wordt
uitgedaagd met innovatieve voorstellen te komen.
Voor de vernieuwing van de concessies voor de regionale spoorlijnen is de provincie Groningen
verantwoordelijk. Dat is gepland voor eind 2020. Ook binnen deze aanbesteding wordt nadrukkelijk
gekeken naar de mogelijkheden tot verduurzaming.
Verduurzaming openbaar vervoer
Ook voor het ingaan van de nieuwe concessie verduurzamen we het openbaar busvervoer al verder.
Vanaf eind 2017 introduceren we twee elektrische batterijbussen en naar verwachting twee
waterstofbussen in en rondom Groningen. Daamaast onderzoeken we of een (gedeeltelijke)
elektrificatie van het Q-linknetwerk al in december 2017 kan worden gerealiseerd.
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Regionale (auto)bereikbaarheid
Organisatie Groningen Bereikbaar
Vanaf 2017 verwachten we volop aan de slag te gaan met de Aanpak Ring Zuid en Groningen
Spoorzone. Voorafgaand daaraan hebben we vele grote en kleine infrastructuur projecten
uitgevoerd. Om de stad bereikbaar te houden voor en tijdens de uitvoering van de grote projecten is
de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar in 2012 van start gegaan.
Doel van de samenwerking is de bereikbaarheid te waarborgen door regie te voeren op de planning
van de werkzaamheden, een goede communlcatle te verzorgen en het gecoordineerd in zetten van
mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement maatregelen. We werken samen met het Rijk, de
regio Groningen -Assen, de provincies Groningen en Drenthe en ProRail. Het bedrijfsleven is
betrokken via een adviescommissie.
N360
Zowel de verkeersdoorstroming als de verkeersveiligheid op de provinciale weg N360 tussen
Groningen en Appingedam moet worden verbeterd. Om klaar te zijn voor aanvang van de Aanpak
Ring Zuid is begin 2015 de provincie binnen de gemeente Groningen gestart met de reconstructies
tussen de Oostelijke Ringweg en de gemeentegrens. De werkzaamheden op het traject binnen de
gemeente Groningen worden in verschillende fases uitgevoerd en zijn naar verwachting in 2017
afgerond.
N361
De afgelopen jaren is de aansluiting van de N361 op de Noordelijke/Oostelijke Ringweg onderzocht.
De uitkomst van het onderzoek en bestuurlijke besluitvorming is dat de bestaande situatie wordt
gehandhaafd. Gebleken is dat de gestelde doelen alleen gehaald worden met een forse ingreep in de
omgeving, met weinig draagvlak. Het lokale belang prevaleert hier boven het stedelijk belang. Wel
wordt nog nader verkend of er verbeteringsmaatregelen voor de fietsveiligheid mogelijk en
noodzakelijk zijn. Als er op dit punt optimalisaties noodzakelijk zijn, worden aanvullende maatregelen
genomen.
Dit project maakt daarom niet langer onderdeel uit van het meerjarenprogramma.
Aansluiting Noordelijke Ringweg/Zonnelaan
De verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid van de kruising van de op- en afritten van de
Noordelijke Ringweg met de Zonnelaan/Zernikelaan willen we verbeteren. Gebleken is dat de
oplossing van het kruispunt inhoudelijk en financieel niet los gezien kan worden van de
ontwikkelingen op Zernike, zoals de herindeling van het wegprofiel van de Zernikelaan en de toegang
en parkeren van het crematorium. Door herprioritering van de nog vrije middelen vanuit de
Netwerkanalyse voor automaatregelen hebben we het gereserveerde budget voor deze locatie
kunnen verhogen van 0,5 naar 1,5 miljoen euro. We nemen het vraagstuk en beschikbare budget
mee in het gehele plan voor Zernike. We verwachten in 2017 deze plannen met de omgeving en
betrokkenen te kunnen gaan bespreken.
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Verbetering van doorstroming autoverkeer (Netwerkanalyse)
Om de stad en vooral de dynamo's bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote
infrastructurele projecten in de stad, zijn binnen het maatregelenpakket dat hoort bij de
Netwerkanalyse 2013 ook maatregelen opgenomen ter verbetering van de doorstroming van het
autoverkeer. Na een bezuiniging in 2015 van 1,0 miljoen euro is daarvoor 1,88 miljoen euro
beschikbaar.
Naast de eerder genoemde verbetering van de doorstroming bij de aansluiting Noordelijke
Ringweg/Zonnelaan, voeren we in 2017 de volgende projecten uit:
•

aanpassen verkeerslichten kruising Bedumerweg-Sumatralaan;

•

verbeteren bereikbaarheid UMCG-zuid door inzet van dynamische bewegwijzering.

Daamaast is een bijdrage gereserveerd voor een noodzakelijke aanpassing van de oostelijke rotonde
bij de aansluiting Driebond in verband met de aanleg van de P+R Meerstad. Het restant beschikbare
budget is beschikbaar voor onvoorziene doorstromingsmaatregelen tijdens de uitvoering van de
grote infrastructurele projecten.
Ook is vanuit de Netwerkanalyse een financiele bijdrage geleverd aan het landelijke/regionale
ontwikkel- en implementatieprogramma via de regio Groningen - Assen voor Intelligente Transsport
Systemen (ITS). Doel is om reizigers te begeleiden van deur tot deur, onder andere met slimme
verkeerslichten, weg- en reisinformatie. Nu de afspraken met marktpartijen zijn vastgelegd, volgt
vanaf 2017 de implementatie, ook in de stad Groningen.
Oosterhamrikzone en vervanging Gerrit Krolbruggen
In 2016 is het principebesluit genomen in de Oosterhamrikzone een autoverbinding te realiseren, die
de ringweg met de binnenstad en UMCG-noord met elkaar verbindt. Deze verbinding is cruciaal voor
de stedelijke bereikbaarheid en de leefbaarheid in de oostelijke wijken. Met de omgeving spreken we
onder andere over de organisatie van de betrokkenheid bij de volgende fase. Ook is besloten over
een voorkeursvariant voor vervanging van de Gerrit Krolbruggen, waarbij nog de motie "Uitwerking
fietsvariant Gerrit Krolbrug" bij de nadere uitwerking wordt meegenomen. Met het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu zijn we in overleg over de periode van realisatie vanwege mogelijke
wijzigingen in het rijksprogramma, maar onduidelijk is nog wat dit proces voor specifieke bruggen
betekent.
Voor de autoverbinding Oosterhamrikzone zijn meerdere kansrijke varianten in beeld. Die gaan we
verder onderzoeken op kosten-kwaliteit, opiossend vermogen (bereikbaarheid) en de potentie voor
gebiedsontwikkeling. Ook de beschikbaarheid van financiele dekking onderzoeken we daarbij. In
2017 verwachten we de keuze voor een voorkeursvariant. De verbinding kan dan in 2022/2023
beschikbaar zijn.
Met het principebesluit over een autoverbinding in de Oosterhamrikzone is de potentiele
speelruimte om de Korreweg om te vormen tot hoofdfietsverbinding ook duidelijk geworden. De
vermindering van autoverkeer geeft meer ruimte voor de fietser. Deze projecten worden in
samenhang opgepakt.
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Westelijke Ringweg
De verbetering van de doorstroming op de noordelijke helft van de Westelijke Ring (vanaf de knoop
Noordelijke Ringweg tot en met de aansluiting Friesestraatweg), is het sluitstuk van de afspraak uit
de jaren 90 tussen gemeente en provincie om de gehele ringweg met ongelijkvloerse aansluitingen
uit te voeren. Deze route is een cruciaal onderdeel van het regionale verkeersnetwerk en van de
omieidingsroutes voor de Aanpak Ring Zuid en daarom is de aanpak ervan pas aan de orde als dat
project is afgerond. De voorbereiding zijn echter al wel gestart.
Samen met de provincie Groningen voeren we een verkenning van de mogelijkheden uit. Rondom de
Westelijke Ringweg spelen een aantal stedenbouwkundige opgaven en ambities, zoals de
ontwikkeling van de Reitdiepzone en de aanhechting van Vinkhuizen aan de stad. Daarom hanteren
we een integrale insteek voor de verkenning. Aan de hand van het opstellen van ruimtelijke
scenario's willen we de verkeerskundige, ruimtelijke en financiele kaders voor de westelijke ringweg
bepalen en helder inzicht bieden in nut en noodzaak van het project. Daar aan vooraf gaat een
verdiepingsslag op de kansen, randvoorwaarden en bestuurlijke accenten voor de relevante
disciplines en beleidsvelden (zoals bijvoorbeeld de toekomstige ontwikkeling van de mobiliteit en de
kansen die dit biedt voor de Westelijke Ringweg). Daarbij betrekken we de wensen van de omgeving
in vraag- en probleemstelling al aan de voorkant. Mogelijk kan zo de oplossing van kleinstedelijke
problematiek meeliften op een groot ruimtelijk/infrastructureel ontwikkelingsproject.
Als gemeente zijn wij trekker van de verdiepingsslag en de verkenning, waarvan de resultaten in de
zomer 2017 beschikbaar komen. De volgende fase wordt getrokken door de provincie en behelst een
nadere uitwerking van alternatieven in varianten in een planstudie. Definitieve besluitvorming
verwachten we in 2019/2020.
Benutting en Mobiliteit
Er staan nog diverse fysieke infrastructurele maatregelen in de komende jaren op het programma,
maar er zijn grenzen aan de ruimte en mogelijkheden daarvan als oplossing voor
bereikbaarheidsproblemen. Daarom richten we ons ook steeds nadrukkelijker op een betere
benutting van het beschikbare vervoerssysteem en op de beinvloeding van keuzes in mobiliteit en
vervoer.
Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
We willen onze beschikbare wegcapaciteit zo goed mogelijk kunnen benutten. Daarom hebben we
samen met onze partners in de afgelopen jaren een systeem van dynamische verkeers- en
parkeergeleiding gerealiseerd onder de noemer "Live Traffic Groningen". Daarmee verwijzen we
automobilisten beter en viot naar hun juiste bestemming en zijn we in staat om ongevalien en
incidenten op de belangrijkste wegen in en rond de stad sneller af te handelen en zo verkeershinder
te beperken (Incident Management).
De realisatie van de technische maatregelen is in 2016 afgerond en beschikbaar. We zijn nu in de fase
gekomen van inzet tijdens werkzaamheden, incidenten en evenementen. De aansturing gebeurt
onder verantwoordelijkheid van Groningen Bereikbaar. In de beschikbare budgetten is voorzien in
het (verkeerskundig) beheer en het onderhoud van de systemen tot 2020.
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Mobiliteitsmanagement
Een van de sporen in de regionale bereikbaarheidsstrategie is gericht op structurele
gedragsveranderingen in mobiliteit. Mobiliteitsmanagement heeft tot doel om met
gedragsinterventies het reis- en werkgedrag van weggebruikers te veranderen. Door te sturen op
slimmer reizen (fiets en OV in plaats van auto) en slimmer werken (thuis of op en andere locatie) in
de spits wordt de verkeersintensiteit op de kwetsbare weggedeelten verminderd.
In regioverband richten we ons al sinds 2010 met een werkgeversgerichte aanpak op de beinvloeding
mobiliteit van forenzen. Deze aanpak is succesvol gebleken, want onder de deelnemende bedrijven is
daarmee al een reductie bereikt van 5% autoritten in de spits.
Met de verwachte extra hinder tijdens de Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone, ontstaan de
omstandigheden, prikkel en noodzaak om grotere groepen reizigers (automobilisten) te bewegen tot
andere keuzes in hun reisgedrag. Ons doel is daarbij om gedragsveranderingen in mobiliteit ook nog
na alle werkzaamheden een blijvend effect te geven. Deze taak is ondergebracht bij Groningen
Bereikbaar. Een gelijkmatiger spreiding van vervoersvraag over de uren van de dag leidt tot een
betere benutting van de beschikbare capaciteit op de weg en in het openbaar vervoer. Daarom zijn
er diverse mobiliteitsmanagementmaatregelen voorbereid:
•

Rechtstreekse benadering forenzen via van de werkgeversgerichte aanpak;

•

Minder auto's in de spits via een rechtstreekse weggebruikers aanpak;

•

Gebiedsgewijze samenwerking van aanwezige bedrijven;

•

Beinvloeding van keuzes en gedrag via marketing en communicatie;

•

Inzet van sociale platforms om slimme toepassingen te stimuleren en draagvlak te vergroten;

•

Verlagen van de vervoersdruk in het openbaar vervoer tijdens de spits via het onderwijs.

De opgave van Groningen Bereikbaar is om de realisatie van spitsmijdingen optimaal af te stemmen
op de hinder voor reizigers tijdens de verschillende fases van de Aanpak Ring Zuid en Spoorzone,
zodanig dat vanaf de start van de werkzaamheden de bereikbaarheid van stad en regio op niveau
blijft.
Intelligente Transport Systemen
De techniek waarmee mensen hun mobiliteitskeuzes maken verandert razendsnel, denk aan
smartphones, navigatiesystemen en collectieve informatiekanalen op, boven en naast de weg. De
scheidslijn tussen verkeersmanagement (onderweg) en mobiliteitsmanagement (vooral voor de reis)
vervaagt daarmee ook. Deze ontwikkeling volgen we de komende jaren op de voet, het initiatief
daarvoor ligt vooral bij de samenwerkingsorganisatie en we sluiten aan bij de landelijke
ontwikkeltrajecten. Concreet voorbeeld hiervan is het uitrusten van een eerste selectie van
kruispunten met verkeerslichten in de stad met intelligente software (ITS -Intelligente Transport
Systemen) om zo de doorstroming van verkeer te optimaliseren.
Goederenvervoer
Bereikbaarheid gaat niet alleen over personen maar ook over goederentransport. We streven naar
duurzaam en efficient goederenvervoer. Hoewel dit vooral door transporteurs en verladers zelf
wordt ingevuld, willen we ontwikkelingen stimuleren en stellen we voor onze stad kaders.
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Concreet werken we aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek om te komen tot een
emissievrije binnenstad in 2025. Zo worden vanaf 2017 de venstertijden beperkt tot de ochtenduren,
met daarbij verruimde mogelijkheden voor emissievrije voertuigen. Daamaast onderzoeken we
mogelijke experimenten zoals een logistiek overslagpunt aan de rand van de stad en
bevoorrading/bezorging per fiets.
Overige stedelijke projecten
Eemskanaalzone/Sontwegtrace
De laatste stap in het project Sontwegtrace is de verbetering van de verkeersdoorstroming bij de
aansluiting op de Oostelijke Ringweg. Door de opening van de Sontbrug, in de samenhang met de
komst van de P+R Meerstad is capaciteitsvergroting van de beide rotondes op de Sint Petersburgweg
noodzakelijk. De verwachting is dat dit medio 2017 gereed is.
Tegelijkertijd zijn er gestart met een herziening van de gehele visie Eemskanaalzone. Naast een
actualisatie van de ruimtelijke en programmatische ontwikkelrichting, brengen we ook de gevolgen
voor de aanwezige verkeersinfrastructuur in beeld. Planning is dat de herziene visie in het voorjaar
van 2017 beschikbaar is.
Parkeren
Parkeren is onderdeel van de stedelijke bereikbaarheid en heeft een grote invloed op de
aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en op de leefbaarheid in de wijken. We willen toe naar een
nieuwe visie op parkeren. Als onderdeel van het traject Next City om te komen tot een visie op de
ontwikkeling van de stad, onderzoeken en bespreken we ook "Hoe zie jij de straat". We verwachten
dat de Parkeervisie die we daar op baseren een stip op de horizon gaat geven voor een minder grote
impact van geparkeerde auto's op het beeld en gebruik van straten. Planning is dat de nieuwe visie in
de tweede helft van 2017 beschikbaar is voor besluitvorming.
Verkeersveiligheid
Veiligheid in verkeer is een belangrijke voorwaarde om te kunnen wonen en leven in de Stad. Zeker
in woonwijken is het belangrijk dat de bewoners zich veilig voelen op straat. Daarin is al meerdere
jaren geleden flink geinvesteerd met de realisatie van 30km-gebieden volgens de aanpak Duurzaam
Veilig, met een sobere doelmatige uitvoering. In de Notitie Verkeersveiligheid (november 2015) is
geduid dat hierin geen grote aanpassingen meer zijn voorzien; een optimale inrichting volgens de
richtlijnen is weliswaar voorwaarde voor handhaving, maar niet kostenefficient. Dit vergt grote
investeringen (schatting 5 tot 10 miljoen euro), waarvoor gemeentebreed geen dekking bestaat. De
aanpak verkeersveiligheid is daarom gebaseerd op werkwijze die bestaat uit meerdere sporen:
•

Hanteren van richtlijnen:
Nieuwe situaties geven gelegenheid voor uitvoering volgens de normen. We hanteren dan in
de ontwerpfase de principes van Duurzaam Veilig en zorgen er zo voor dat deze nieuwe
locaties voldoen aan de richtlijnen;
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•

GedragsbeTnvloeding:
Via de sociale aanpak richten we ons op een positieve beinvloeding verkeersgedrag. Via
onder andere verkeerseducatie voor de kwetsbare groepen op scholen en aan ouderen en
via educatieprogrammas zoals Buurtparticipatie van Veilig Verkeer Nederland, helpen we
verkeersdeelnemers zich op een veilige manier te verplaatsen. Veelal zijn het bijvoorbeeld de
bewoners van de 30km-gebieden zelf die daar te hard rijden;

•

Werk met werk:
Door aan te sluiten bij lopende projecten en plannen zoals de Fietsstrategie, Binnenstadsvisie
en de Aanpak Ring Zuid kunnen we de verbeterpunten uit de Notitie Verkeersveiligheid
realiseren. Bestaande knelpunten pakken we dan aan als onderdeel van het verkeersontwerp
of via beheer- en onderhoudsprojecten;

•

Gerichte maatregel:
In beperkte gevallen komt het voor dat specifiek verkeersonveiligheid de directe aanleiding is
voor een maatregel, zoals de aanpak van het kruispunt Kotkastraat/Bornholmstraat
(uitgevoerd 2016) en kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg (gepland 2017).

De basis voor maatregelen ter verdere verbetering van verkeersveiligheid is de registratie van
(bewoners)meldingen en de objectieve ongevallenregistratie. Al meerdere jaren verzamelen we de
meldingen structureel en centraal en categoriseren deze. Van de meer dan 1100 verkeersmeldingen
in het afgelopen jaar heeft ongeveer 40% op verkeersveiligheid (snelheid, gevaarlijke situaties, etc).
Hoewel objectief gezien blijkt uit ongevallenregistratie dat er in de 30km-gebieden nauwelijks
ongevalien plaatsvinden, zijn toch de volgende knelpunten naar voren gekomen:
Knelpunt
Kruising Hoendiep/Friesestraatweg
Bornholmstraat/Kotkastraat
Eikenlaan
Kerkstraat (Hoogkerk)

Toelichting
Al onderdeel van knelpuntenlijst Notitie Verkeersveiligheid
Onderdeel van knelpuntenlijst Notitie Verkeersveiligheid, maatregelen al
uitgevoerd in 2016
Relatie met Slimme Fietsroute Zernike en doorstroming OV-bus Zonnelaan.
Wordt opgepakt via gebiedsaanpak
Het bewoners verzoek voor een 30-km zone wordt al opgepakt met de
geluidsbelasting als aanleiding. De uitvoering is sober en doelmatig,
objectief gezien is er geen onveilige situatie.

De gebiedsgerichte aanpak is belangrijke route in de verbetering van verkeersveiligheid in de wijken.
Het jaarlijkse budget voor de Kleine Verkeersmaatregelen is vanaf 2016 daarom ook ondergebracht
bij Gebiedsgericht Werken en geen onderdeel meer van het programma Verkeer. Kleine
verbeteringen, verzoeken van stadjers etc, kunnen zo op gebiedsniveau worden afgewogen, buiten
de programmagrenzen, bijvoorbeeld in de combinatie met beheer en onderhoud. Via dit lopende
proces van de gebiedsgerichte aanpak vangen we ook signalen vanuit de wijken op, wijzen we
bewoners op onze werkwijze verkeersveiligheid en bevorderen we bewonersinitiatieven. Ter
ondersteuning daarvan organiseren we in 2017 een expert-meeting over de inzet op en uitwerking
van verkeersveiligheid in 30km-gebieden. Een en ander betekent wel dat binnen het programma
Verkeer is nog slechts beperkt structureel financiele ruimte is voor de aanpak van specifieke
veiligheidsknelpunten.
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4. Investeringsbeeld / Financiele kaders
Ten opzichte van het vorige Meerjarenprogramma is de financiering van een aantal projecten
gewijzigd. Dat heeft dit jaar vooral te maken met vorderingen in de planvorming en met de
beschikbaarheid van nieuwe subsidies en financiele bijdragen. Deze wijzigingen voeren we steeds
door in overleg met regio en provincie als dat nodig is.
In de bijiage is een overzicht opgenomen van de (soms indicatieve) inzet van de middelen. Daarbij is
ook een globale planning aangegeven en welke partij trekker is van deze projecten. We werken
samen met onze partners aan de bereikbaarheid van de stedelijke regio, dus dat zijn we niet altijd
zelf. Wel denken we altijd mee over de beste oplossingen en dragen we financieel bij; of dat nu op
RSP-pakketniveau of via een aparte eigen bijdrage is.
Ontwikkelingen per financieringsbron
De totale omvang van het programma Verkeer
en Vervoer 2017-2020 is 1,3 miljard euro. In de

H Eigen middelen

tabel in de bijiage zijn 5 verschillende

• BDU

(hoofd)financieringsbronnen aangegeven,

RSP

namelijk: eigen middelen, BDU, RSP, Regio

• Regiofonds

(MIP) en overig. Het Meerjarenprogramma

m Overig

Verkeer en Vervoer wordt voor een groot deel
gefinancierd met subsidies en andere

65%

bijdragen van derden. Dat heeft enerzijds te
maken met de verminderde financiele armslag
van de gemeente en anderzijds met onze financiele bijdrage van 80 miljoen euro aan het RSP op
pakketniveau.
Eigen middelen
Jaariijks is vanuit de eigen middelen structureel 1,8 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2016 is in de
begroting 0,2 miljoen euro op programmaniveau overgeheveld naar de budgetten voor
Gebiedsgericht Werken. Deze middelen komen voor het grootste deel ten goede aan de uitvoering
van de Fietsstrategie en worden als volgt ingezet:
Bedragen x 1000 euro
Bestemming
2017
2018
2019
2020
Fietsstrategie *
1.445
1.445
1.445
1.445
Grotere onvoorziene verkeersmaatregelen * *
100
100
100
100
Diverse onderzoeks- en proceskosten
45
45
45
45
60
60
60
Verkeerseducatie
60
150
150
Experimenten verkeersgedrag
150
150
1.800
Totaal
1.800
1.800
1.800
200
Gebiedsgericht werken * * *
200
200
200
* Waarvan gereserveerd voor structurele kapitaallasten vanaf 2018:1,12 miljoen euro en vanaf 2020:1,19 miljoen euro
** Waarvan gereserveerd voor structurele kapitaallasten vanaf 2017: 20 duizend euro
* * * Via een begrotingswijziging op programmaniveau wordt vanuit Verkeer jaarlijks 0,2 miljoen euro niet-geoormerkt
overgedragen aan de Gebiedsteams en maakt dus geen deel meer uit van de Intensiveringsmiddelen Verplaatsen.
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Verder voeren we al langere tijd samen met de provincie Groningen het Spaarprogramma
Ringwegen. Tot en met 2017 is in onze jaarlijkse bijdrage van 454.000 euro voorzien en vanaf 2018 is
deze bijdrage weer opgenomen in het meerjarenperspectief van de gemeentebegroting. Daarmee is
de continuering van het spaarprogramma nu geborgd. Met de provincie hebben wij afgesproken dat
hieruit ook financieel wordt bijgedragen aan de verkeersopgaven voor de bereikbaarheid van
binnenstad/UMCG vanaf de ringweg en voor de nieuwe zuidelijke ontsluiting van het stationsgebied.
Nieuw in het Meerjarenprogramma is het project Verleggen busroutes binnenstad west en oost.
Daarvoor is vanaf 2017 structureel 1 miljoen euro beschikbaar onder de noemer Intensiveringsmiddelen Aanpak Diepenring.
BDU
Sinds 2014 is geen BDU meer beschikbaar voor nieuwe investeringen. Wij ontvangen jaarlijks nog wel
bijna 400 duizend euro in te zetten voor het Spaarprogramma Ringwegen. In de financiering van
lopende projecten is nog bijna 11 miljoen euro BDU opgenomen.
RSP
Het RSP is de laatste jaren de grootste financieringsbron van het Meerjarenprogramma Verkeer en
Vervoer. Het RSP bestaat uit meerdere onderdelen. Voor het verkeersprogramma zijn de onderdelen
"concrete bereikbaarheidsprojecten", "regionaal mobiliteitsfonds (RMF)" en de middelen "Motie
Koopmans" de belangrijkste. In dit onderdeel zijn bijvoorbeeld de projecten Zuidelijke Ringweg en
Groningen Spoorzone ondergebracht.
De RSP-middelen zijn daarbij verder uitgesplitst naar middelen die samenhangen met de
investeringen in HOV-infra en transferia en de overige RSP-middelen. Voor de RSP-projecten HOVinfra/transferia zijn wij de trekker, waarbij de bustoe- en afrit Hoogkerk wordt uitgevoerd binnen de
Aanpak Ring Zuid. Dit onderdeel van het RSP heeft een omvang van 77 miljoen euro voor de gehele
regio. Voor alle gemeentelijke projecten op de gelimiteerde lijst hebben wij inmiddels
subsidieaanvragen ingediend, waarop positief is beschikt. Voor mogelijke nieuwe subsidieaanvragen
zijn op dit moment echter geen middelen meer beschikbaar.
Regio(fonds)
In 2013 is in het kader van de actualisatie van de Regiovisie Groningen Assen en de Netwerkanalyse
vanuit het meerjaren-investerings-programma (MIP) van het Regiofonds in totaal 62 miljoen euro
beschikbaar gekomen voor plannen die de bereikbaarheid van de gehele regio verbeteren. Ongeveer
32 miljoen euro daarvan is nog opgenomen in lopende projecten in ons gemeentelijke programma
Verkeer en Vervoer.
Overige financieringsbronnen
De kolom Overig omvat een grote diversiteit aan verschillende subsidiebronnen. De meest
omvangrijke is de bijdrage van 200 miljoen euro uit het MIRT voorde Zuidelijke Ringweg. Verder
bevat deze kolom onder andere provinciale bijdragen vanuit het MIT, de rijkssubsidie (Vervolg) Beter
Benutten en bijvoorbeeld bijdragen van NS en ProRail.
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Aandachtspunten en Ambities
Op dit moment zijn van alle lopende projecten de totaal geraamde projectkosten gedekt. We sturen
daarin op de bestedingen, maar nieuwe ontwikkelingen kennen we niet altijd aan de voorkant en
kunnen ontstaan gedurende het proces. We hebben daarom nog een aantal aandachtspunten en
ambities:
Aandachtspunten
•

Plankosten externe projecten
Voor de begeleiding en ondersteuning van grote bereikbaarheidsprojecten, waarvoor wij niet
zelf als trekker aan de lat staan, worden (interne) plankosten gemaakt die niet uit de
investeringsbudgetten kunnen worden gedekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Aanpak Ring
Zuid en spoorse projecten zoals ESGL. Soms zitten regionale infrastructurele projecten nog in
een verkennende fase waarvan nog niet duidelijk of en tot welke investering dat gaat leiden,
zoals de Westelijke Ringweg of Station Hoogkerk. In de meerjaren gemeentebegroting is daar
onder de noemer "Plankosten Overige bereikbaarheidsprojecten (Extra beleidsmiddelen
coalitie akkoord)" voor de jaren 2015 - 2018 in totaal 1,6 miljoen euro voor gereserveerd.
We verwachten niet dat dit voldoende is om gedurende de gehele looptijd van de Aanpak
Ring Zuid de benodigde capaciteit te kunnen leveren. In de komende periode werken we het
meerjarig overzicht van benodigde budgetten verder uit en komen daar op terug bij het
meerjarenperspectief voor de gemeentebegroting;

•

Plankosten Groningen Spoorzone
Voor de eigen werkzaamheden en onderzoeken die te maken hebben met de infrastructurele
maatregelen rondom de Spoorzone Groningen en de ontwikkeling van een ruimtelijkeconomisch plan voor het gehele Stationsgebied zijn middelen nodig. Daarbij wordt ook
gewerkt aan een financiele strategie, waarmee mede de langjarige kosten die met deze
ontwikkeling samenhangen gedekt kunnen worden. Tot die tijd (2017/2018) worden de
plankosten gedekt uit incidentele bijdragen uit de eigen gemeentelijke middelen. Tot eind
2017 is daarvoor via de gemeentebegroting 1,2 miljoen euro beschikbaar. In de komende
periode werken we een meerjarig overzicht van benodigde budgetten en dekking daarvan
uit;

•

Groningen Bereikbaar
De totale begroting van Groningen Bereikbaar voor de periode 2012 - 2020 is bijna 35
miljoen euro. De onderdelen Verkeersmanagement en Mobiliteitsmanagement maken daar
met bijna 14 respectievelijk 11,5 miljoen euro een groot deel van uit. De dekking is tot 2020
geregeld. Een eventuele vrijval binnen Groningen Bereikbaar wordt gereserveerd voor de
periode vanaf 2020. De planning van de Aanpak Ring Zuid en Spoorzone laat zien dat we
rekening moeten houden met een langere looptijd voor Groningen Bereikbaar dan in de
originele plannen voorzien.
Daamaast kunnen zich ook tijdens deze periode onvoorziene omstandigheden voordoen,
waarvoor wij als wegbeheerder cq overheid (mede) aan de lat staan en die niet onderdeel
zijn van de projectuitvoering. Bijvoorbeeld ingrepen om de verkeersdoorstroming te
waarborgen, effecten op de OV-exploitatie, het parkeren in de stad, etc.
Samen met onze partners zullen we dan moeten zorgen voor de extra noodzakelijke
middelen.
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Ambities
In dit meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer zijn 3 projecten opgenomen die, volgend op de
Aanpak Ring Zuid, belangrijk zijn om de stedelijke hoofdinfrastructuur uit te breiden en te
completeren. Met de provincie hebben wij afgesproken dat ook vanuit het Spaarprogramma
Ringwegen financieel wordt bijgedragen aan deze opgaven:
•

Oosterhamrikzone
Voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug is bij het rijk budget beschikbaar. Op basis van
afspraken uit het verleden, extra ruimte voor de fiets en voor kosten van bestemmingsplan
dragen wij in totaal 600 duizend euro bij.
Voor de grotere ambitie (verbetering van de bereikbaarheid en herstructurering van de
Oosterhamrikzone) is een principebesluit tot realisatie van een autoverbinding genomen. De
te kiezen variant en uitvoering zijn nog onderwerp van onderzoek, participatie en
besluitvorming. Bij besluitvorming over het voorkeursalternatief in 2017, moet ook zicht zijn
op de financiering;

•

Bereikbaarheid Stationsgebied over de weg
De toegang per auto en bus van het gebied vanuit zuidelijke richting is onderdeel van het
ruimtelijk totaalplan voor de ontwikkeling van het stationsgebied ten zuiden van de sporen
en voorwaarde voor het kunnen functioneren van het nieuwe busstation aan de zuidzijde.
Daarbij zijn ingrijpende oplossingen voor auto- en busverkeer nodig vanaf het huidige
Emmaviaduct. In 2017 wordt dit verder uitgewerkt en dan worden ook de investeringskosten
helder;

•

Westelijke Ringweg
Een ombouw van de Westelijke Ringweg, kan pas plaatsvinden nadat de Aanpak Ring Zuid is
afgerond, maar in 2016 zijn we samen met de provincie al wel gestart met een verkenning.
De verkenning geeft de inhoudelijke richting voor het vervolg het te verwachten benodigde
investeringsniveau.

Daamaast zijn er nog enkele andere ambities die nog niet financieel zijn gedekt:
•

Gebiedsontwikkeling Stationsgebied
Onderdeel van het project Spoorzone/Stationsgebied is de planontwikkeling voor de
zuidzijde en de noordzijde van het Hoofdstation. Naast de al genoemde plankosten vergt dat
ook investeringen. Wat de omvang de investeringen wordt en hoe deze gefinancierd kunnen
worden is onderdeel van de visievorming die plaats vindt in 2017.

•

Ontsluiting Suikerfabriek
Voor de Suikerfabriek is een ontwikkelstrategie opgesteld. Onderdeel daarvan is de
ontsluiting van de Suikerfabriek en de verbinding van het gebied met de stad. De huidige
autobereikbaarheid van het gebied vanaf de ringweg is nu uitstekend en dit betrekken we
verder bij de verkenningen voor de Westelijke Ringweg. Grote opgaven liggen er nog voor de
verbinding met de binnenstad (Hoendiep als stadsas) en in het gebied. De ontwikkelstrategie
werken we in 2017 uit in een uitvoeringsprogramma. Dan blijkt ook welke kosten aan de
grondexploitatie kunnen worden toegerekend en welke investeringen op andere wijze
moeten worden gedekt;
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•

station Hoogkerk
De verkenning naar een nieuw station Hoogkerk geeft inzicht in de mogelijkheden en
toegevoegde waarde in bereikbaarheid, maar ook in het verwachte investeringsniveau. Op
basis hiervan kunnen gesprekken worden gevoerd over de bijdragen van de betrokken
partijen, Rijk, provincie en gemeente;

•

Fietsstrategie
Niet alle projecten in het uitvoeringsprogramma van de Fietsstrategie zijn al geraamd en van
financiele dekking voorzien. Naast de projecten waarmee we al aan de slag zijn, gaan we ons
voorbereiden op de volgende stappen door ons een globaal idee te vormen van de inhoud en
omvang van de nog ongedekte ambities uit de Fietsstrategie.

Vooruitblik
Voorbij de periode van dit meerjarenprogramma (2017 - 2020) en daarna zien we op ons afkomen
dat er nog voor meerdere projecten en activiteiten financiele middelen nodig zijn. Op dit moment
valt te denken aan de volgende ambitieniveaus uit de HOV-visie (niveau 3 en 4), de beheer- en
onderhoudskosten van het PRIS/Verkeersmanagementsysteem en DRIS (vanaf 2020), onze ambities
ten aanzien van Intelligente TransportSystemen en de verduurzaming van mobiliteit via bijvoorbeeld
het elektrisch rijden en innovatie in logistiek. Dit zijn niet uitsluitend gemeentelijke aangelegenheden
en daarom bespreken we samen met onze partners hoe we deze toekomstige investeringen kunnen
financieren.

28

175

Raadsvoorstel - Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2020

5. Overzicht projecten 2017 - 2020
In de bijiage is een overzicht opgenomen van alle projecten voor de periode 2017 - 2020, voor zover
die nu bekend zijn. Het gaat dan om projecten die wij als gemeente realiseren, projecten die wij
(gedeeltelijk) financieren en projecten die op ons grondgebied plaatsvinden, in samenwerking met
andere overheden en partijen. Daarbij staan ook meerdere studieprojecten.
In het schema hebben we verder de projecten vermeld die in 2016 zijn afgerond of niet meer in het
programma zitten omdat deze zijn vervallen.
In het overzicht is ook globaal de wijze waarop de projecten worden gefinancierd opgenomen.
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