
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 1 december 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Actualisatie krediet Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone (raadsvoorstel 10 november 2021)

Actualisatie-krediet-Aanpak-Ring-Zuid-en-Groningen-Spoorzone 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Gerd Boerema (projectmanager), 050 367 8998, gerd.boerema@groningen.nl 

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

Korte samenvatting:
In 2018 is het college een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Groningen voor 

de realisatie van onder meer Aanpak Ring Zuid (ARZ)en Groningen Spoorzone (GSZ). Doel van deze 

samenwerking is om optimaal gebruik te maken van het BTW compensatiefonds. De financiële 

effecten van deze samenwerking zijn opgenomen in de begroting van 2020 voor een bedrag van 

39,80miljoen euro. Met de vaststelling van de VOK 2 (vaststellingsovereenkomst) is de regionale 

bijdrage aan ARZ hoger geworden. Om deze reden heeft de provincie ons een subsidiebeschikking 

verstrekt die uit gaat van een totale investering van € 42.041.732,-- (prijspeil 2021). Verder heeft de 

provincie ons een geïndexeerde RSP subsidie beschikking verstrekt voor de uitvoering van Groningen 

Spoorzone. Het gaat hierbij om een bedrag van € 45.039.534,--. Dit raadsvoorstel voorziet in 

verhoging van de kredieten, waarmee de geïndexeerde kosten waarvoor subsidie wordt ontvangen, 

kunnen worden betaald. Het verhogen van de kredieten heeft voor de gemeente geen financiële 

gevolgen. De provincie is en blijft risicodrager van beide projecten.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (geen financiële consequenties, alleen verwerking/inzet van extra subsidie)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering in meningsvormende sessie over conformstukken, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking.
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