
Voorbereidingsmemo
beeldvormend / meningsvormend / conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 januari 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Nacalculatie kunstwerf

Raadsvoorstel  - Nacalculatie Kunstwerf

Bijlage - Nacalculatie kunstwerf (bijlage)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Thijs Stam (programmamanager) / 050 367 8029 / thijs.stam@groningen.nl

Petra Maaskant (bestuursadviseur) / 050 367 8567 / petra.maaskant@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 18 juli 2018 heeft u voor de nieuwbouw voor instellingen voor podiumkunsten een totaalkrediet 

van € 6.666.000,- beschikbaar gesteld. Om de betrokkenen instellingen (Club Guy & Roni, De 

Noorderlingen, Het Houten Huis en De Steeg) in staat te stellen de hogere huisvestingslasten te 

kunnen betalen is ook een structureel bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld voor aanvullende 

subsidiëring.

De uitwerking van de plannen is weerbarstig gebleken. Ambitieuze architectuur met een jong 

architecten duo, een bezwaarprocedure met bouwstop tot gevolg, een faillissement van een 

onderaannemer, een kleine brand tijdens de bouw en een coronapandemie met lange levertijden en 

schaarste in personeel. Dit heeft er toe geleid dat de initiële opleverdatum van begin 2020 is 

opgeschoven naar december 2021. Met name door de bouwstop en faillissement heeft het werk 

meer dan een half jaar stil gelegen met meerkosten tot gevolg. Het is gelukt om dit in de exploitatie 

op te vangen. In bijgaande nacalculatie is dit nader toegelicht. Het resultaat is een gebouw van hoge 

kwaliteit met prachtige aansluiting op het openbare gebied Ebbingekwartier. Voor de partijen en 

omgeving een fantastische impuls. 

U wordt gevraagd te besluiten:

I. De nacalculatie Kunstwerf vast te stellen;

II. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 413.457,- zodat de totale omvang van 

het krediet € 7.079.381,- bedraagt;

III. De extra exploitatielasten van dit aanvullend krediet ad. € 20.050,- te dekken uit de 

meeropbrengsten NAM subsidie, explotatiesubsidie Kunstwerf 2021 (€ 11.550,- en de 

huuropbrengsten Kunstwerf (€ 8.500,-);

IV. Een duurzame monitoring van de vastgoedexploitatie vast te stellen en hiertoe de jaarlijkse 

resultaten te verrekenen met een aan dit vastgoedobject gekoppelde voorziening;
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V. In afwijking van artikel 14 lid 2 financiële verordening gemeente Groningen het materieel 

vast tarief Kunstwerf annuïtair af te schrijven;

VI. Na afronding van de voorgenomen werkzaamheden het krediet gereed te melden;

VII. Het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor dit project en de eventueel 

nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voor zover met deze activiteiten geen rekening is 

gehouden;

VIII. De gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2018/18-juli/16:30/Nieuwbouw-

Kunstwerf-en-ontwikkeling-Villa-B-Ebbingekwartier-raadsvoorstel-22-juni-2018-7022084

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De mogelijkheid tot het stellen van een vraag of het maken van een opmerking tijdens de sessie over 

conformstukken. 
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