
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum: mei 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Nacalculatie Verkeer 2021 en kredietaanvraag verbetering fietspaden Haren-Glimmen 

(raadsvoorstel 20 april 2022)

Nacalculatie-Verkeer-2021-en-kredietaanvraag-verbetering-fietspaden-Haren-Glimmen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Chris Hadders (exploitatiebeheerder), 050 367 7271, chris.hadders@groningen.nl 

Hans Praamstra (beleidsmedewerker), 06-50734975, hans.praamstra@groningen.nl 

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

Korte samenvatting:
Met de nacalculaties worden de projecten administratief afgerond en afgesloten. Binnen het 

programma Mobiliteit wordt verantwoording afgelegd over het verloop van de projecten 

Toegankelijke Bushaltes en de Fiets/Automaatregelen en Verkeersmanagement uit de 

Netwerkanalyse. Het totale positieve resultaat van deze projecten biedt de gelegenheid om binnen 

het programma de vrijgekomen middelen in te zetten voor de co-financiering van andere projecten. 

Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor het project Verbetering fietspaden 

Rijksstraatweg Haren-Glimmen. Deze fietspaden voldoen qua profiel niet meer aan de eisen van deze 

tijd (te smal en voorzien van haakse trottoirbanden). Ook de staat van onderhoud laat te wensen 

over. De uitvoering van groot onderhoud aan deze fietspaden wordt aangegrepen om de 

fietskwaliteit verder te verbeteren door het aanbrengen van vergevingsgezinde trottoirbanden en 

daar waar mogelijk het verbreden van de fietspaden. Het aanvullend krediet bij de Fietstunnels 

Westelijke Ringweg is technisch-financieel van aard zonder inhoudelijke samenhang met de 

nacalculaties, en maakt het geheel tot een verzamelvoorstel binnen het programma Mobiliteit.
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Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 

kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 

aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Voorstellen roepen naar verwachting geen politieke discussie op, vandaar conform.

Voorgeschiedenis / dossier
…

Nadere informatie
…
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