
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat    

Steller/telnr.  Erna Timmerman/ 8869    Bijlagen 0 

Registratienummer  19637-2023 

Classif icatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  N i e j e n hu is    

Langetermijn agenda (LTA) 

Raad 
 

LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA  

 

Voorgesteld raadsbesluit     

De raad besluit: 
I. kennis te nemen van de aangepaste opgave herinrichting Nieuwe Boteringestraat en de totale kosten behorende bij 

deze opgave te bepalen op € 896.000,--; 
II. een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de herinrichting Nieuwe 

Boteringestraat ter grootte van € 95.000,--, wat samen met het eerder verstrekte uitvoeringskrediet van €.741.000,- 
(434150-2021) leidt tot een totaal investeringskrediet van € 836.000,--; 

III. naast bovengenoemd investeringskrediet voor € 60.000,-- aanspraak te doen op de GWRP-middelen, jaarschijf 
2020; 

IV. het aanvullend uitvoeringskrediet van € 95.000,-- te dekken uit: 
a) een bijdrage van € 50.000,-- door middel van een voorbeslag op de jaarrekening 2022 met als voorkeur uit het 

budget gebiedsprogramma Centrum, jaarschijf 2022 – en deze te storten in de beklemde reserve – dit is niet in 
lijn met het kader resultaatbepaling- en bestemming, vrijval zou normaliter toevallen aan de algemene 
middelen; 

b) een bijdrage van € 15.000,-- uit het budget Fietsparkeren, jaarschijf 2022 en deze – door middel van een 

voorbeslag op de jaarrekening 2022 – te storten in de beklemde reserve – dit voobeslag is in lijn met het kader 
omdat het SIF middelen betreft; 

c) voor de resterende € 30.000,-- een bijdrage uit de intensiveringsmiddelen programma Verkeer, jaarschijf 2023 
en deze te storten in de beklemde reserve; 

V. de aan het aanvullend uitvoeringskrediet verbonden jaarlijkse  kapitaallasten van € 3.847,50 te dekken uit 
bovengenoemde stortingen in de beklemde reserve;  

VI. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
 
  

Samenvatting 

 
In 2021 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld om de Nieuwe Boteringestraat opnieuw in te richten. De straat 
wordt door de nieuwe inrichting groener, veiliger, beter toegankelijk en koeler in de zomer. Bij een nieuwe 

raming in 2022 bleek dat het krediet dat uw raad eerder beschikbaar heeft gesteld niet meer toereikend is voor de 
uitvoering. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in de gestegen kosten van materiaal en uitvoering. Wij vragen 
uw raad om voor dit tekort een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 
 

 
B&W-besluit d.d.: 31-01-2023 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit  

      
 
Aanleiding en doel    

In 2021 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld om de Nieuwe Boteringestraat opnieuw in te richten. Bij de 
herinrichting wordt het trottoir aan de oostzijde verbreed en wordt een nieuwe bomenrij geplant. Het fietsparkeren wordt 
beter verdeeld en ingericht. Ook wordt de straat wordt opnieuw geasfalteerd en worden aan de westzijde verhoogde 

parkeerplekken aangelegd. De straat wordt door de aanpak groener, veiliger, beter toegankelijk en koeler in de zomer. 
 

 
Impressie herinrichting 

 
De planning was erop gericht om voor de zomer van 2022 te starten met de uitvoering van het project, maar op dat 
moment werd ook duidelijk dat de kosten voor materiaal en uitvoering waren gestegen. Vanwege de gestegen kosten is 
er een nieuwe kostenraming opgesteld. Hieruit blijkt dat de kosten naar verwachting hoger uitvallen dan aanvankelijk 
geraamd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het asfalt, dat wordt weggehaald voor uitbreiding van het trottoir, 
teerhoudend is. Het saneren van dat asfalt brengt kosten met zich mee, die van tevoren niet waren begroot. 

 
Het project kenmerkt zich door een gezamenlijke aanpak, waarbij vanuit verschillende programma’s middelen 
beschikbaar zijn gesteld, ter dekking van het oorspronkelijke uitvoeringskrediet van € 741.000,--. De nieuwe raming 
gaat uit van € 896.000,- aan benodigde kosten. Voor het aanvullende krediet van € 155.000,-- kan opnieuw vanuit de 
verschillende programma’s worden bijgedragen. 
 
Kader     

Raadsvoorstel Herinrichting Nieuwe Boteringestraat (zaaknummer 434150-2021) 

 
De herinrichting van de Nieuwe Boteringestraat sluit aan bij de volgende beleidskaders: 
Coalitieakkoord 2022-2026 
Fietsstrategie 2015-2025 
Mobiliteitsvisie - Groningen goed op weg 
Omgevingsvisie - The Next City 
Leidraad Openbare Ruimte 

 
Argumenten en afwegingen     

n.v.t.       
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie      

In 2021 is met bewoners gesproken over een nieuwe inrichting van de straat. In oktober 2021 is hiervoor het ontwerp 
getoond. De bewoners zijn enthousiast over het voorstel voor de nieuwe inrichting. Op dit moment ervaren zij veel 
overlast van de fietsen op de stoep. Ook de hoge snelheid waarmee auto's door de straat rijden, blijft voor onveilige 
situaties zorgen. 
Bewoners voelen zich betrokken bij hun straat en streven ook naar een groene leefbare inrichting. Tijdens de een 
bijeenkomst in 2021 hebben bewoners zich aangemeld om de nieuwe plantvakken rond de bomen zelf te beheren. 
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Financiële consequenties     

De marktomstandigheden in de bouw- en infrasector zijn vanaf 2021 aanzienlijk gewijzigd. De kostenverhogingen door 

o.a. de oorlog in Oekraïne zijn buitengewoon. Uw raad is hier door middel van een algemene brief in het voorjaar van 
2022 over geïnformeerd. Ook de herinrichting van de Nieuwe Boteringestraat ondervindt de gevolgen van deze 

kostenstijgingen. 

De totale kosten voor de herinrichting van de Nieuwe Boteringestraat zijn in het tweede deel van 2022 opnieuw 

geraamd, waarbij een kostenstijging van € 155.000,-- is voorzien ten opzichte van het eerder verstrekte 
investeringskrediet (€ 741.000,--). De totale kosten voor de herinrichting Nieuwe Boteringestraat komen hiermee op 
€.896.000,--, inclusief plan- en voorbereidingskosten. 
 
Doordat tegelijkertijd met de herinrichting ook rioleringswerkzaamheden worden meegenomen, wordt voor € 60.000,--
aanspraak gedaan op GWRP-middelen waarvoor reeds in 2020 krediet is aangevraagd. Wij stellen voor om de resterende 

€ 95.000,--  door middel van een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen en deze te dekken uit 
onderstaande bronnen en programma’s: 
 

Dekking komt uit de volgende bronnen Jaarlijkse kapitaallasten 
(afschrijving 40 jaar / rekenrente 1,55%) 

Voorbeslag jaarrekening 2022 met als voorkeur 
Gebiedsprogramma centrum, jaarschijf 2022 

€ 50.000,- €   2.025,-- 
,- 

Fietsparkeren, jaarschijf 2022 € 15.000,- €     607,50 

Intensiveringsmiddelen Verkeer, jaarschijf 2023 € 30.000,- €   1.215,-- 

Totaal € 95.000,- €  3.847,50 

 
De bijdragen vanuit het jaarresultaat 2022 met als voorkeur Gebiedsprogramma centrum (€ 50.000,--) en het budget 
Fietsparkeren (€ 15.000,--) hebben betrekking op jaarschijf 2022. Wij stellen voor deze door middel van een voorbeslag 
op de jaarrekening 2022 te storten in de beklemde reserve.  
Voor de resterende € 30.000,-- is een bijdrage uit de intensiveringsmiddelen programma Verkeer, jaarschijf 2023 
beschikbaar. Wij stellen voor ook deze bijdrage te storten in de beklemde reserve; 

 
De jaarlijkse kapitaallasten gemoeid met dit aanvullend krediet bedragen € 3.847,50 op basis van afschrijving over 40 
jaar en een rekenrente van 1,55%. 
 
Met dit voorstel verwerken we dan ook reservestorting en het investeringskrediet in de begroting. Dit levert de volgende 
begrotingswijzigingen op. 
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Overige consequenties     

n.v.t.      
 
Vervolg     

Met het aanvullend krediet kan de aanbestedingsprocedure worden gestart. Het voornemen is om voor de zomer van 
2023 te starten met de uitvoering, maar dit is mede afhankelijk van de levering van materialen. 
 
Lange Termijn Agenda     

n.v.t. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


