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Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Aanvullend krediet UT Delfiahaven Hoogkerk

Aanvullend-krediet-UT-Delfiahaven-Hoogkerk

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Claudia Versloot (projectleider), claudia.versloot@groningen.nl, 050 367 88 89

Korte samenvatting:
Op 11 maart 2020 heeft uw raad € 395.000,-- krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de 

UT Delfiahaven te Hoogkerk. Inmiddels is de UT Delfiahaven vrijwel gerealiseerd en wordt 23 april 

2022 formeel geopend. Tijdens de realisatie zijn meerkosten ontstaan. De meerkosten (€ 70.000,--) 

zijn ontstaan door de verhoogde prijzen van bouwmaterialen door de coronacrisis en onvoorziene 

kosten tijdens de werkzaamheden. De kosten worden gedekt uit de in december 2020 toegekende 

bijdrage in het kader van de Landschapsmaatregelen 380kVhoogspanningsverbinding Eemshaven-

Vierverlaten. De bijdrage was reeds voorbestemd voor dit project, mede doordat in de 

subsidievoorwaarden is opgenomen dat de bijdrage ingezet dient te worden voor realisatie van de 

haven. Het toekennen van de volledige bijdrage van €70.000,-- heeft daardoor geen effect op andere 

projecten. 

Voorgesteld raadsbesluit:

I. aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de UT Delfiahaven te 

Hoogkerk; 

II. de aanvullende kosten hiervoor te bepalen op € 70.000,--, hiermee komt het totale krediet 

op € 465.000,--; 

III. de kosten te dekken uit de in december 2020 toegekende bijdrage in het kader van de 

Landschapsmaatregelen 380kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten; 

IV. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanvullend-krediet-UT-Delfiahaven-Hoogkerk.pdf
mailto:claudia.versloot@groningen.nl


Wijze van behandeling 

Conform

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)
Betreft aanvullend krediet op besluit

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: 01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-

binnenstad-en-stationsgebied

Nadere informatie
-

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied
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