
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 11 november 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Herijking kredieten Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad en Definitief Ontwerp Bussen over 

Oost (motie Diepenring voor alle stadjers) (4 november 2020)

Herijking-kredieten-Binnenstadsvisie-Bestemming-Binnenstad-en-Definitief-Ontwerp-Bussen-over-

Oost-motie-DIepenring-voor-alle-Stadjers 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Herman Lubbers (projectmanager), herman.lubbers@groningen.nl, 050 367 8289

Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. v.d. Schaaf), marieke.eillert@groningen.nl, 050 367 8718

Sanne Ros (bestuursadviseur weth. Broeksma), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
Het raadsvoorstel bevat allereerst de stand van zaken m.b.t. een aantal deelprojecten uit de 

binnenstadsvisie. Zo wordt u het DO Bussen over Oost ter kennisname voorgelegd. Ook wordt het 

vervolgtraject m.b.t. de motie Diepenring voor alle stadjers geschetst. Waar u over moet besluiten 

zijn een flink aantal aanvullende kredieten. 

1. Kattenbrug. De aanbesteding is gewonnen door degene met de hoogste inschrijfsom (beste prijs-

kwaliteit verhouding). Het deelkrediet wordt hierdoor met 800.000 euro overschreden. Omdat er 

geen overschrijding is van het totale krediet kan er worden doorgewerkt, maar aanvulling van 

het krediet is noodzakelijk om de planning te behalen en de overige deelprojecten te kunnen 

blijven realiseren. Met de aannemer wordt onderhandeld over aanpassingen op het werk, om 

bezuinigingen te realiseren. Er wordt nu een aanvullend krediet gevraagd van 405.000 euro.

2. Bussen over West. Er moet nog geluidssanering voor de woningen aan de Hoendiepskade en de 

ligplaatsen aan de Eendrachtskade worden gerealiseerd. Verder zijn er meldingen van 

trillingshinder en -schade binnengekomen, ligt er de wens om de Westersingel te versmallen en 

moeten enkele geleidelijnen worden vervangen/verlegd. Voor het uitvoeren van deze 

maatregelen is aanvullend budget nodig van 1,561 miljoen euro. U wordt verzocht 561.000 euro 

aanvullend krediet te verstrekken en 1 miljoen euro budget beschikbaar te stellen uit reserve SIF.

3. Bussen over Oost. Het DO bevat diverse aanpassingen, keuzes en optimalisaties t.o.v. het VO. 

Verder worden er maatregelen genomen om het risico van trillingshinder te verminderen. De 

kosten zijn opnieuw geraamd. Gebleken is dat de kosten de afgelopen periode zijn onderschat 

(m.n. plan- en begeleidingskosten, gewenste hogere kwaliteit openbare ruimte en specialistische 

begeleiding). Om het project Bussen over Oost conform DO te kunnen uitvoeren moet het 

uitvoeringskrediet worden aangevuld met 630.000 euro.
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Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2018-113/115

Deadline?
O ja 

O Om de werkzaamheden m.b.t. Kattenbrug in januari 2021 op te starten, moet de raad 

eerst akkoord gaan met het aanvullend krediet.

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (het gaat om forse overschrijdingen van aanvankelijk geraamde kosten; 

daarbij is de ontwikkeling van de binnenstad sowieso politiek gevoelig)

Voorgeschiedenis
Zie dossier Binnenstadsvisie 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Het lijkt wenselijk om voor dit raadsvoorstel ruim de tijd te nemen (1,5 uur).

Ronde 1: Politieke vragen aan het college waarvan beantwoording wenselijk is alvorens tot 

meningsvorming en debat over te kunnen gaan. Beantwoording hiervan door het college.

Ronde 2: Fracties geven hun (voorlopige) mening over de voorstellen van het college en gaan 

hierover met elkaar en het college in debat. 

Totaal beschikbare tijd per fractie ongeveer 5 minuten, en 20 minuten voor het college (als er niet 

teveel insprekers zijn).

Nadere informatie

https://ruimtevoorjou.groningen.nl/ 

https://ruimtevoorjou.groningen.nl/
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