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Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Gebiedsbegroting De Suikerzijde (raadsvoorstel 21 september 2022)
Gebiedsbegroting-De-Suikerzijde 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Henk Zuidhof (planeconoom), 050 367 8369, henk.zuidhof@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De voorliggende eerste gebiedsbegroting De Suikerzijde 2022 - 2047 wordt ter vaststelling aan de 
raad voorgelegd. In de gebiedsbegroting worden de belangrijkste kostensoorten en opbrengsten 
nader toegelicht. Ook worden de conclusies van de second opinion op de gebiedsbegroting 
behandeld. Tenslotte wordt de raad gevraagd een uitvoeringskrediet van 140,8 miljoen euro 
beschikbaar te stellen voor de gebiedsbegroting van De Suikerzijde. De uitvoering van de 
gebiedsbegroting wordt neergelegd bij De Suikerzijde BV. De raad wordt vanaf nu jaarlijks 
geïnformeerd over de geactualiseerde gebiedsbegroting.

De gebiedsbegroting is de financiële vertaling van de integrale opdracht voor de gebiedsontwikkeling
die door De Suikerzijde BV ter hand zal worden genomen. De gebiedsbegroting kent een totaal 
investeringsbedrag van 465,2 miljoen euro en een geprognotiseerde opbrengst uit grondrealisatie 
van totaal 361,8 miljoen euro op eindwaarde (= grondopbrengsten inclusief opbrengststijging). De 
gebiedsbegroting wordt vervolgens sluitend gemaakt door drie subsidies van het Rijk (totaal 29,4 
miljoen euro) en een gemeentelijke bijdrage uit de structurele middelen voor De Suikerzijde van 76,1
miljoen euro. Er wordt een klein positief saldo geprognotiseerd van 2,1 miljoen euro op eindwaarde. 
Naast de gebiedsbegroting blijft 35,3 miljoen aan verwervingskosten bij de gemeente (niet 
opgenomen in de gebiedsbegroting). Dat gaat om reeds verworven gronden die zullen worden 
ingericht als openbare ruimte. De kosten van activering van de openbare ruimte op de 
gemeentebalans ad 35,3 miljoen euro worden gedekt uit de structurele Suikerzijde middelen. De 
structurele middelen die de raad in 2018 beschikbaar heeft gesteld voor De Suikerzijde bedragen 
111,4 miljoen euro. Hiervan is 76,1 miljoen euro bestemd voor de bovenwijkse en binnenplanse 
investeringen in de gebiedsbegroting en 35,3 miljoen bestemd voor de te activeren gronden op de 
gemeentebalans.
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Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn 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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Het gaat hier over een majeure gebiedsontwikkeling waarom veel te doen is (geweest). De 
voorgestelde begroting behelst tevens een enorm bedrag.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Suikerzijde 

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/de-suikerzijde 
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