
 

Raadsvoorstel              LET OP: BIJLAGE GEHEIM!!!   

 

 

Onderwerp     Eindcalculatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ Forum Groningen    

Steller/telnr.  Karsens/ Dijkhuis/ 8297    Bijlagen 1 

Registratienummer  643378-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Van  N ie j en hu i s    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand     2 Jaar     2023 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de eindcalculatie (slot- en nacalculatie) van de bouw- en grondexploitatie Grote Markt 

oostzijde/ Forum Groningen vast te stellen; 

II. per einddatum 31 december 2022 de totale kosten te bepalen op € 256.088.000,-- en de totale 

dekking te bepalen op € 288.836.348,--, waarmee het totale financiële resultaat uitkomt op  

€ 32.748.348,-- positief; 

III. de splitsing in een bouwexploitatie met een kostentotaal van € 213.589.700,--, een 

grondexploitatie met een kostentotaal van € 42.498.300,=, zoals opgenomen in hoofdstuk 5.5 

van bijlage 1 vast te stellen; 

IV. het uitvoeringskrediet met € 9.797.500,-- te verlagen waarna het totaal krediet uitkomt op  

€ 256.088.000,--; 

V. de geïntegreerde bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ Forum Groningen per  

31 december 2022 af te sluiten en na afronding van de voorgenomen werkzaamheden het 

krediet genoemd onder besluitpunt IV gereed te melden; 

VI. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor dit project en de eventueel nog 

te verkrijgen opbrengsten te verrekenen, voor zover met deze kosten respectievelijk 

opbrengsten nog geen rekening is gehouden; 

VII. met ingang van 1 januari 2022 aan de voorziening Forum jaarlijks rente toe te voegen; 

 
      
     

 

 Samenvatting     

De gebiedsontwikkeling Grote Markt oostzijde/Forum Groningen is nagenoeg afgerond. Het project oogst veel 

waardering voor zowel de stedenbouwkundige vernieuwing, de architectonische vormgeving als ook de durf en het 

opdrachtgeverschap van de gemeente Groningen.  

Het project sluit met een positief financieel resultaat. De kosten en opbrengsten pakken € 32,75 miljoen gunstiger uit 

ten opzichte van de oorspronkelijk door uw raad in 2010 vastgestelde bouw- en grondexploitatie. Voorgesteld wordt de 

met het gunstige projectresultaat samenhangende vrijval deels in te zetten voor programma Binnenstad en deels voor 

het direct aangrenzende project ‘herontwikkeling St. Jansstraat/ herhuisvesting VRIJDAG’. Dit project wordt in 2023 

aanbesteed en loopt momenteel tegen sterke inflatie en stijgende bouwprijzen aan.  

B&W-besluit d.d.: 20 december 2022. 

 

Estdal1g
Notitie
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
VIII. voor de doorverdeling van de kapitaallasten na 31 december 2022 van het gecombineerd 

vastgoedobject Forum en parkeergarage (te activeren € 99.679.799,--, annuïtair af te schrijven in 

50 jaar met een restwaarde € 15 miljoen) de volgende uitgangspunten te blijven hanteren: 

a. de parkeergarage door te belasten met een waarde van de investering van € 65.631.998,--, 

b. de vastgoedexploitatie (VEX) van het Forum door te belasten met een waarde van de 

investering van € 22.510.843,-- en een restwaarde van € 15 miljoen; 

c. de resterende waarde van maximaal € 11.536.958,-- door te belasten naar de kostenplaats 

van het Forum-gebouw; 

IX. de vrijval in de gemeentebegroting samenhangend met dit project vast te stellen op € 805.370,-- 

structureel en € 4.371.597,-- incidenteel;   

X. het posititieve resultaat in afwijking van het kader Resultaatbepaling en Resultaatbestemming 

als voorbeslag op het rekeningsresultaat 2022 als volgt te bestemmen: 

a. € 300.000,-- van het incidentele resultaat toe te voegen aan de Algemene 

Bestemmingsreserve ten behoeve van dekking van exploitatierisico’s van het Forum; 

b. het resterende incidentele resultaat van € 4.071.597,-- toe te voegen aan de beklemde 

reserve MVA ten gunste van het programma Binnenstad; 

c. € 805.370,-- structureel ten gunste van het project herontwikkeling St. Jansstraat / 

herhuisvesting VRIJDAG; 

XI. na bestemming van het resultaat volgens besluitpunt X. het saldo van de Verliesvoorziening 

Grondexploitaties die getroffen is voor het project Grote Markt oostzijde/ Forum Groningen per 

31 december 2022 vast te stellen op € 0,-- en het saldo van de beklemde reserve MVA (Grote 

Markt Forum c.a.) per 31 december 2022 vast te stellen op € 0,-- en de mutaties om deze saldi te 

verkrijgen te autoriseren; 

XII. de incidentele vrijval van structurele middelen van het project Grote Markt oostzijde/ Forum 

Groningen genoemd onder VIIIc en Xc vanaf 1 januari 2023 in afwijking van het kader 

Resultaatbepaling en Resultaatbestemming in beginsel te reserveren voor de dekking van 

meerkosten door prijsontwikkelingen op het project herontwikkeling St. Jansstraat / 

herhuisvesting VRIJDAG; 

XIII. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen; 

XIV. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1 conform artikel 25, lid 3 

Gemeentewet. 
 

 
Aanleiding en doel    

De gebiedsontwikkeling Grote Markt oostzijde / Forum Groningen is nagenoeg afgerond. Het project wordt met het 

vaststellen van deze eindcalculatie formeel beëindigd. De formele einddatum van het project wordt gesteld op 31-12-

2022.  

 

Met deze eindcalculatie wordt u net als bij voorgaande actualisaties van de bouw- en grondexploitatie integraal over de 

financiele voortgang geinformeerd. We blikken daarbij terug op het proces en verklaren hoe het financieel 

projectresultaat is ontstaan. Deze eindcalculatie omvat daarbij meer dan een gangbare slot- en nacalculatie. De 

eindcalculatie omvat: 

▪ een financiële eindactualisatie van het totale project; 

▪ een integrale slotcalculatie van de grondexploitatie en nacalculatie van de bouwexploitatie; 

▪ besluitvorming met betrekking tot de vastgoedexploitatie Forum en parkeerexploitatie; 

▪ besluitvorming over inzet van vrijvallende dekkingsmiddelen.       
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Kader     

Deze eindcalculatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/Forum Groningen betreft de herontwikkeling van 

nagenoeg het totale gebied omsloten door Grote Markt, Martinikerkhof, St Jansstraat, Schoolstraat en Poelestraat en kan 

worden opgesplitst in de volgende onderdelen: 

1. Forum met daaronder de garage; 

2. Nieuwe Markt met daaronder de fietsenkelder;  

3. Nieuwbouw Nieuwe Markt ZZ (waaronder o.a. Vapiano); 

4. Nieuwbouw Vindicat; 

5. Nieuwbouw Market Hotel; 

6. Nieuwbouw Merckt. 
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Financiële kaders 

Het project Grote Markt oostzijde/ Forum Groningen is inmiddels ruim 20 jaar onderweg sinds de eerste planvorming. 

Twaalf jaar geleden in 2010 is de eerste bouw- en grondexploitatie door uw raad vastgesteld. Met het vaststellen van 

deze eerste bouw- en grondexploitatie heeft uw raad de financiele kaders voor dit project vastgesteld. Conform interne 

regelgeving dient het project nu te worden eindgecalculeerd.   

 

Als gevolg van de BBV-wetgeving (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) hebben wij de 

bouw- en grondexploitatie vanaf 2016 voor de jaarrekening moeten splitsen. We hebben dit gedaan op een wijze waarbij 

dit geen consequenties heeft gehad voor de wijze waarop wij uw raad integraal over de financiële ontwikkelingen 

informeerden. Deze benadering geldt ook voor deze eindcalculatie. Consequentie van de veranderde wetgeving is dat de 

besluitpunten III en XI aan deze eindcalculatie zijn toegevoegd om aansluiting met de jaarrekening te behouden. 

 

Financiële transparantie door consequente en integrale benadering 

Ten behoeve van de financiële transparantie hebben wij uw raad sinds 2010 consequent volgens een gelijkblijvende 

financiele structuur en financiele scope geïnformeerd. Door telkens integraal over de bouwexploitatie, grondexploitatie 

en vastgoedexploitaties te rapporteren behield uw raad het overzicht. 

 

Daarbij is vanaf 2010 de aard van de dekking uit eigen gemeentelijke middelen onveranderd gebleven. Ook hebben geen 

tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden. Het financieel resultaat op kosten en opbrengsten welke wij bij deze 

eindcalculatie presenteren is daardoor vergelijkbaar gebleven de oorspronkelijke in 2010 door uw raad vastgestelde 

bouw- en grondexploitatie. 

 

Binnen het project is niet alleen gestuurd op de financiële ontwikkelingen in de bouw- en grondexploitatie. Het sturen op 

een financieel sluitende vastgoedexploitatie van het Forum en parkeerexploitatie voor de komende 50 jaar behoorde 

eveneens tot de opdracht van het project. Bij deze eindcalculatie wordt uw raad ook over de laatste ontwikkelingen in de 

vastgoedexploitatie geïnformeerd. 

    

Het kader resultaatsbepaling en resultaatsbestemming 

De besluitpunten X en XII in dit raadsbesluit wijken af van het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming. Wij 

merken op dat het project VRIJDAG administratief gezien los staat van de bouw- en grondexploitatie Grote Markt 

oostzijde/ Forum Groningen. Administratief zijn het gescheiden projecten, ook al zijn beide projecten geografisch en wat 

betreft dekkingsmiddelen sinds eerdere besluitvorming uit 2020 met elkaar verbonden. In dat licht bezien is het 

reserveren van vrijvallende middelen voor het project ‘herontwikkeling St. Jansstraat/ herhuisvesting VRIJDAG’ in 

strijd met het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming. Het kader schrijft voor dat vrijval moet terugvallen naar 

algemene middelen.  

 

Gunstig rente verloop 

De afgelopen tijd hebben we ervaren dat externe omstandigheden zoals corona en de oorlog in Oekraïne een sterk 

negatief effect op de kosten van een project kan hebben. In de periode waarin het project Grote Markt oostzijde/Forum 

Groningen zich voltrok hadden we te maken met sterke rentedalingen. In dit geval had deze externe  omstandigheid een 

grote positieve invloed die het projectresultaat positief heeft beïnvloed. 

 

Geheimhouding 

Omdat openbaarmaking van de informatie in de bijlagen bij dit raadsvoorstel schade kan toebrengen aan de 

economische en financiële belangen van de gemeente, wordt de inhoud van deze bijlagen u conform artikel 25, lid 2 

Gemeentewet onder oplegging van de geheimhoudingsplicht overgelegd. Wij stellen u voor om conform artikel 25, lid 3 

Gemeentewet de door ons voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht te bekrachtigen in de eerstvolgende 

raadsvergadering. 

 
Stand van zaken   

De gemeente Groningen heeft met dit project een belangrijke plek in de binnenstad nieuw leven ingeblazen. Met deze 

gebiedsontwikkeling is een nieuw en modern stuk stad aan Groningen toegevoegd. Het Forum is eind 2019 in exploitatie 

genomen. Het Forum vormt het meest gezichtsbepalend deelproject van deze gebiedsontwikkeling en is sindsdien niet 

meer uit het straatbeeld weg te denken. Het Forum symboliseert als beeldbepalend icoon de doorgroei van Groningen 

naar een moderne Europese stad.  
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Waardering en prijzen 

Het project oogst veel waardering voor de stedenbouwkundige opzet en het opdrachtgeverschap van de gemeente 

Groningen. Zowel nationaal als internationaal hebben we veel erkenning en waardering ontvangen voor de totale 

gebiedsontwikkeling.  

 

Het project heeft inmiddels prijzen ontvangen voor:  

 

 

Oorspronkelijke doelstellingen gebiedsontwikkeling 

De oorspronkelijke doelstellingen zijn waargemaakt. Deze gebiedsontwikkeling in de Groningse binnenstad leidt 

aantoonbaar tot concrete initiatieven, indirecte effecten, nieuwe investeringen, tijdelijke en structurele werkgelegenheid, 

toename van winkelomzetten en vastgoedwaarde. De gebiedsontwikkeling Grote Markt oostzijde/ Forum Groningen 

boort in Groningen nieuwe markten en initiatieven aan. Publieke investeringen leiden zonder twijfel tot de versterking 

van de draagkracht van de betrokken partners.  

 

Te noemen zijn onder andere: 

 

• De bibliotheek verstevigde zijn fundament, de art-house bioscoop kreeg er filmzalen bij, er is een nieuwe markt 

voor congressen aangeboord en toeristen - waaronder museumbezoekers - verlengden hun verblijf in stad en 

regio; 

• Tegelijkertijd krijgt de binnenstad van Groningen een creatieve impuls, wordt het verblijfsklimaat in de 

binnenstad aantrekkelijker met een derde plein, meer terrassen en nieuwe gedifferentieerde horeca en retail; 

• Commerciële partijen worden uitgedaagd om extra vloeroppervlak in te vullen met een complementair en 

concurrerend aanbod. Die opwaartse beweging is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de binnenstad 

van Groningen. Stilstand is achteruitgang; 

• De Forumgarage en fietsenkelder leveren een bijdrage aan het bereikbaar houden van de binnenstad. Door de 

auto’s en fietsen ondergronds te brengen is het mogelijk geworden op maaiveld een impuls aan de ruimtelijke- 

en verblijfskwaliteit te geven; 

• De Nieuwe Markt vormt een nieuw intiem stadsplein en wordt alom gezien als een aanwinst voor de 

aantrekkingskracht van het centrum; 

• Nieuwe oostwand en Nieuwe Markt zuidzijde met waardevolle binnestadsfuncties zoals het Market Hotel en 

Merckt;  

• De toegevoegde woningen leveren onder meer een bijdrage aan de sociale controle in het gebied.  

 

Forum Groningen:  

 

o Winnaar Bond Nederlandse Architecten (BNA) Beste Gebouw van Nederland 2020; 

o Top 5 bij de Internationale Public Library of the Year Award 2020; 

o Winnaar Groninger Architectuurprijs bij zowel vakjury, publieksstemming als online 

stemmers; 

o 3e bij internationale AIT Awards voor architectuur en interieurontwerp; 

o Winnaar Publiek Gebouw van het Jaar 2020 bij Architectenweb Awards; 

o Winnaar Dutch Design Award in de categorie ‘Habitat’; 

o Winnaar Kunst+Techniekprijs voor kunstwerk Wervel in Forumgarage; 

o 2e plaats prestigieuze internationale MAB (Media Architecture Biënnale Award) voor 

kunstwerk Wervel in Forumgarage. 

 

Grote Markt 

oostzijde:  

 

o Winnaar NEPROM-prijs 2021/2022 (prijs van Nederlandse organisatie van 

projectontwikkelaars) voor beste gebiedsontwikkeling van Nederland 

o Winnaar KERN-jaarprijs 2021 voor levendige kernen met een mix aan functies die meer 

zijn dan de som der delen.  

o Genomineerd voor de Gouden Piramide 2022, de Rijksprijs voor inspirerend 

opdrachtgeverschap in architectuur en stedenbouw  

 

Vindicat:  

 

o Winnaar Groninger Architectuurprijs 2015 bij vakjury en publieksstemming; 

o Eervolle vermelding bij BNA Beste Gebouw van Nederland 2015 

 

Vapiano:  

 

o Genomineerd voor European Brick Award 
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Vernieuwde Grote Markt - Oostwand Nieuwe Markt met entree fietsenkelder 

 

Oorspronkelijke doelstelling Forum Groningen 

Direct na opening werd duidelijk dat het Forum zijn doelstellingen in bezoekersaantallen meer dan waar maakt. Het 

Forum is omarmd vanaf de opening op 29 november 2019. Inschatting was dat het Forum per jaar 1,2 miljoen bezoekers 

zou moeten trekken. Binnen 3 maanden na opening werd de miljoenste bezoeker eind februari 2020 al verwelkomd. In 

maart 2020 deed het corona-virus zijn intrede, waardoor het Forum nog geen corona-vrij jaar heeft kunnen doormaken. 

Desalniettemin heeft het Forum in 2020, ondanks dat bijna het hele jaar strenge beperkingen golden vanwege het 

corona-virus, de oorspronkelijke doelstelling gehaald met ruim 1,3 miljoen bezoekers per jaar. In 2022 wordt, ondanks 

dat de beperkingen pas vanaf maart niet meer aan de orde waren, een bezoekersaantal van ruim 2 miljoen verwacht. 

Daarnaast heeft het filmbezoek in het nieuwe pand een enorme boost gekregen, zelfs ondanks corona. Het 

bibliotheekbezoek is ongeveer gelijk als op de oude locatie, terwijl landelijk een dalende trend is te zien. Het bezoek en 

gebruik van lees- en studieplekken is enorm toegenomen t.o.v. de locatie aan de Oude Boteringestraat. 

 

  
Forum tijdens Let’s Gro Openluchtbioscoop Forum 

 

Het begin van veel meer (spin-off) 

Met het realiseren van dit project is het zwaartepunt van het binnenstadsbezoek weer op de Grote Markt en omgeving 

komen te liggen. De Grote Markt is opnieuw onmiskenbaar het middelpunt van onze stad. De zwakkere oostkant van de 

Grote Markt is met dit project getransformeerd naar een levendig en vaak bezocht gebied. Inmiddels zien wij de direct 

omliggende binnenstad verder opleven en doorgroeien. Op dit moment werkt de gemeente zelf aan het direct 

naastgelegen project ‘herinrichting st Jansstraat / herhuisvesting VRIJDAG’. Dit project borduurt dankbaar voort op de 

sfeer en verblijfskwaliteit die op en rond de Nieuwe Markt is gerealiseerd.  Verderop is het Stadhuis inmiddels 

gerenoveerd en zal de Grote markt worden heringericht. Ook ten noorden van de Grote Markt komen nieuwe 

ontwikkelingen los. Particuliere investeringen vinden plaats in onder andere het voormalig V&D-pand (thans Groot 

Handelshuis, Mercado) en forse investeringen in enkele panden in de Noordwand.   
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Herinrichting Grote Markt Groot Handelshuis (voorm. V&D), noordzijde Grote Markt  

  
Herhuisvesting VRIJDAG, St. Jansstraat Mercado, Rode Weeshuisstraat 

 
Argumenten en afwegingen     

Uw raad heeft op veel momenten aangegeven hoezeer u hechtte aan de financiële beheersing van dit project.  

Bij langlopende en complexe projecten is realisatie binnen financiële kaders niet vanzelfsprekend. We zijn verheugd dat 

we bij deze eindcalculatie uw raad kunnen melden dat dit project binnen de financiële kaders is gerealiseerd. 

Het gunstige financiële resultaat is niet  vanzelf tot stand gekomen. Er is nog meer dan gebruikelijk ingezet op 

projectcontrol en risicobeheersing. In deze paragraaf blikken wij terug op het proces dat we doorlopen hebben.  

 

Onze uitdaging 

Het project is veel meer dan een groot bouwproject. Het betreft een gebiedsontwikkeling waarbij ‘waardecreatie’ 

centraal staat. Om dit project financieel in control te houden gaat het dan ook om meer dan ‘kostenbeheersing’. Er moest 

bijvoorbeeld gestuurd worden op grondopbrengsten, vastgoedexploitaties en subsidie inkomsten. Door een veelheid aan 

deelprojecten en belanghebbenden ontstond een complex te managen geheel, met een groot aantal deelprojecten en 

deelprojectleiders. 

 

Het risicoprofiel van de bouw- en grondexploitatie wijkt daarbij af van vergelijkbare projecten van gelijke omvang. 

Vanwege de onderstaande factoren was het totaalrisico in vergelijking met andere projecten van dezelfde omvang en 

looptijd groot: 

• complexe binnenstedelijke locatie; 

• de complexe samenhang van een veelheid aan deelprojecten en aandachtsvelden; 

• de complexiteit van de constructie en bouwmethodes; 

• ontwikkelingen op de vastgoedmarkt (vastgoedcrisis 2010-2014); 

• afhankelijkheid van ontwikkelingen op de bouwmarkt;  

• veranderende eisen en behoeften gedurende de lange looptijd; 

• veranderende regelgeving; 

• gewijzigde omstandigheden zoals de crisis rond het aardbevingsbestendig bouwen; 

• een grote kans op vertragingen als gevolg van bovenstaande punten. 
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Een complexe binnenstedelijke uitdaging vol risico’s (o.a. aardbevingsproblematiek) 

 

Onze werkwijze 

Het uiteindelijke financiële resultaat wordt vooral bepaald door inhoudelijke keuzes en proceskeuzes die gedurende het 

project worden gemaakt. Door consequent te monitoren kan in veel gevallen tijdig worden bijgestuurd om 

overschrijdingen te voorkomen. Financiële beheersing is daarom per definititie een pro-actieve activiteit en is per 

definitie een zaak van alle projectleiders samen. We hebben onderkend dat samenwerking tussen deelprojectleiders in dit 

project essentieel was en dat er daarbij voortdurend in financiële zin ‘overzicht’ moest zijn. Essentieel was dat 

deelprojectleiders werkten vanuit een gezamenlijke strategie en een gezamenlijk beeld hoe het project er financieel voor 

stond. Projectbesluiten werden in een gezamenlijke stuurgroep van projectleiders genomen. Inzicht in de financiële 

consequenties was bij elk deelbesluit een vereiste.   

 

We waren ons er van bewust dat we vanuit oogpunt van financiële beheersing in dit project verder moesten gaan dan wat 

we bij eerdere projecten gewend waren. Dit project vroeg om extra aandacht en een projectspecifieke aanpak.  

 

Om het project financieel in control te krijgen en houden hebben we onder meer de onderstaande werkwijzen gevolgd: 

 

1. Gedisciplineerde planning en controlcyclus 

Van belang was dat de financiële informatie op elk moment up to date was. Marktontwikkelingen en nieuwe 

inzichten zijn steeds tijdig in de financiele overzichten verwerkt. Op basis hiervan hebben we de bouw- en 

grondexploitatie jaarlijks geactualiseerd. Ook de vastgoedexploitaties zijn periodiek geactualiseerd. Waar nodig 

hebben we onze financiële budgetten aangescherpt. 

 

2. Aanvullende beheersaspecten projectcontrol  

Sturen op ‘uitgaven en inkomsten’ alleen is onvoldoende om het project in control te houden. We hebben 

vanuit de financiële beheersing een aantal projectspecifieke beheersaspecten c.q. aandachtsvelden onderkend, 

die aanvullend van belang zijn geweest. Voor elk beheersaspect hebben we een projectspecifieke strategie 

doorlopen. We noemen onder andere:   

▪ besluitvormingsstructuur 

▪ consistente projectscope 

▪ consistente financiële communicatie 

▪ financiële spelregels 

▪ contractmanagement 

▪ opbrengstwaarde maatschappelijk en commercieel vastgoed 

▪ subsidiemanagement 

▪ coördinatie van planningen en bouwlogistiek 

▪ compleetheid en kwaliteit aangeleverde kosteninformatie  

 

Er is een veelheid aan maatregelen genomen om bovengenoemde beheersaspecten in control te krijgen en te 

houden. 

 

3. Pro-actiever en bewuster door risicomanagement 

Bij de actualisaties van de bouw- en grondexploitatie hebben wij uw raad ook telkens meegenomen in onze 

risicobeheersing. We hebben veel aandacht besteed aan risicobeheersing. We hebben daarbij een 

projectspecifieke vorm ontwikkeld, waarbij we de risico’s hebben gebundeld in risicoaandachtvelden en 

vervolgens in geld hebben vertaald. Het risicomanagement heeft ons geholpen proactiever naar de uitdagingen 
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in ons project te kijken. Gebleken is dat risicomanagement een uitstekend middel is om het financieel 

bewustzijn en risicobewustzijn van deelprojectleiders aan te scherpen. Het heeft ons geholpen een gezamenlijk 

gedragen projectstrategie te formuleren en daar vervolgens ook aan vast te houden. Op basis van deze 

risicogestuurde aanpak was het risicobewustzijn binnen het project groot en werd de kans op financiële 

ontsporingen aanmerkelijk verkleind. Door het telkens opnieuw risicobeheersmaatregelen te formuleren en uit 

te voeren, hebben we overschrijdingen kunnen voorkomen.  

 

  
Risicomanagement van belang bij technisch complex ontwerp en ingewikkelde bouwlogistiek 

 

Op een groot aantal momenten hebben we onze projectstrategie moeten aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. 

Denk hierbij aan de vastgoedcrisis en crisis rond aardbevingsbestendig bouwen. Mede dankzij een weloverwogen 

strategie zijn wij uiteindelijk ook door deze fasen goed heen gekomen. 

 

We hebben daarbij de projectscope niet wezenlijk aangepast. In essentie hebben we precies dat gebouwd wat bij 

aanvang in 2010 de bedoeling was. Om financiële ontsporing te voorkomen hebben wij vanaf 2010 consequent op de 

scope van het project gestuurd. Wij hebben consequent alleen planaanpassingen doorgevoerd als deze binnen de scope 

pasten en/of daar aanvullende dekking voor beschikbaar was. Na 2010 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in 

het project, die soms ook meer geld hebben gekost. Deze meerinvesteringen zijn echter in alle gevallen gedekt uit 

aanvullende externe middelen. Voorbeelden hiervan zijn een bijdrage van de NAM voor aardbevingsbestendig bouwen, 

een bijdrage van het Forum voor de inrichting van het Forum en een bijdrage van Vindicat voor een extra kelder onder 

de nieuwbouw van Vindicat. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Het project Grote Markt oostzijde/ Forum Groningen kent vanaf 2001 een uitgebreide traditie om de burgers te 

betrekken d.m.v. voorlichting, inspraak en participatie met o.a. het referendum Grote Markt oostzijde in 2005 en een 

publieksenquête over het ontwerp voor het Forum Groningen in 2007. In 2012 vond een participatietraject plaats met de 

toenmalige architecten voor de nieuwe Oostwand met een publieksbijeenkomst en een online schetsboek. Begin 2016 

vonden Stadsgesprekken plaats over het pleinontwerp van de Nieuwe Markt. In het najaar van 2016 kon het publiek in 

de week na inspiratiefestival Let’s Gro meestemmen over het ontwerp voor het nieuwe hoekpand Grote Markt/ 

Poelestraat en een reactie geven op de eerste schetsen voor het hotel in het middendeel van de nieuwe Oostwand. In de 

zomer van 2017 heeft architect Thomas Müller tijdens een publieksavond toegelicht op welke wijze hij de reacties van 

het publiek heeft verwerkt in het ontwerp voor het hotel.  

 

Ook gedurende het uitvoeringsproces werd veel aandacht besteed aan de communicatie. Zowel richting de direct 

betrokkenen (omwonenden, bedrijven en instanties) als de overige Stadjers en de vele belangstellenden van buiten de 

stad. Op de Grote Markt is hiervoor in 2011 een informatiecentrum gebouwd, waar niet alleen de voortgang van het 

project gevolgd kan worden, maar waar men ook met vragen terecht kon. Het informatiecentrum heeft tussen 2011 en 

2020 ongeveer om de twee weken goedbezochte rondleidingen langs de bouwplaats voor belangstellenden 

georganiseerd. Met de direct omwonenden en de ondernemers rondom de bouwplaats vond de communicatie o.a. plaats 

via vertegenwoordigers die plaats hadden in de klankbordgroep en via het huis-aan-huis bezorgen van brieven.  

 

Burgers konden daarnaast op elk moment van de dag actuele informatie over het project Grote Markt oostzijde/ Forum 

Groningen raadplegen op de projectwebsite: http://gemeente.groningen.nl/grote-markt-oostzijde. Via deze site kon men 

zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief Groningen Vernieuwt die wekelijks verscheen (in totaal ca. 400 edities), 

met actuele informatie over de voortgang van het project en de werkzaamheden die in de week daarop worden verricht. 

http://gemeente.groningen.nl/grote-markt-oostzijde
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Ook via facebook en twitter werden geregeld updates verstuurd. Op OOG-TV werd vanaf 2012 elke twee weken het 

programma ‘Achter de Rooilijn’ uitgezonden over de voortgang van de werkzaamheden.      

 

Daarnaast werden bijv. periodiek de ramen van de panden in de omgeving gewassen, werd na de 24-uur stort van het 

onderwaterbeton een ontbijt georganiseerd met de omwonenden in ’t Feithhuis en werd rond de feestdagen een 

kerstkaart gestuurd met bon voor 10 oliebollen en vrijkaarten voor de film. Samen heeft dat ertoe geleid dat tijdens de 

sloop- en bouwwerkzaamheden nauwelijks klachten zijn geweest vanuit de omgeving. Dat is bijzonder, want de 

werkzaamheden vonden plaats gedurende een lange periode in de binnenstad dicht op woningen en horeca-bedrijven.   
 

 
Financiële consequenties     

1: Inleiding 

De gebiedsontwikkeling Grote Markt oostzijde/Forum Groningen is nagenoeg afgerond. De eindcalculatie wordt u ter 

vaststelling aangeboden. De formele einddatum van het project wordt gesteld op 31-12-2022. Na deze datum vinden nog 

een aantal nazorgwerkzaamheden plaats. Met deze nog te maken kosten is in deze eindcalculatie rekening gehouden. 

 

Met deze eindcalculatie wordt u net als bij voorgaande actualisaties van de bouw- en grondexploitatie integraal over de 

financiële voortgang geïnformeerd. Deze eindcalculatie omvat meer dan een gangbare slot- en nacalculatie. De 

eindcalculatie omvat: 

▪ een financiële eindactualisatie van het totale project; 

▪ een slotcalculatie van de grondexploitatie en een nacalculatie van de bouwexploitatie; 

▪ besluitvorming met betrekking tot de vastgoedexploitatie Forum en parkeerexploitatie; 

▪ besluitvorming over inzet van vrijvallende dekkingsmiddelen.  

 

Uw raad wordt gevraagd om de uit deze eindcalculatie voorvloeiende besluitpunten vast te stellen en daarmee het project 

formeel te beëindigen. Hieronder worden de besluitpunten toegelicht. 

 

2: Samengevat  

Het totale projectresultaat uitgedrukt in een incidenteel bedrag bedraagt € 32,75 miljoen. Hiervan is € 10,39 miljoen 

(32%) het rentevoordeel dat is ontstaan in de periode 2010 t/m 2022. € 9,91 (30%) miljoen is terug te voeren op de 

andere ontwikkelingen in het project. De resterende € 12,45 (38%) miljoen is een toename van de ‘investeringswaarde’ 

van de gemeentelijke dekking, die is ontstaan als gevolg van een bij de begroting van 2018 door uw raad vastgestelde 

ruiling van incidentele gemeentelijke dekking voor structurele gemeentelijke dekking alsmede wijzigingen in 

afschrijfmethodiek en afschrijfduur. 
 

Ten gevolge van bovengenoemd projectresultaat valt van de gemeentelijke dekkingsmiddelen € 4.371.597,-- incidenteel  

vrij en € 805.370,-- structureel vrij. Voorgesteld wordt € 4.071.597,-- in te zetten voor de binnenstad en € 300.000,-- toe 

te voegen aan de risicovoorziening exploitatie Forum. Uw raad heeft op 16 december 2020 (nr. 6c.) besloten om  

€ 608.244,-- structurele vrijval in te zetten voor het aangrenzend project ‘Herontwikkeling St. Jansstraat / herhuisvesting 

VRIJDAG’. Voorgesteld wordt de resterende € 197.126,-- structurele vrijval ook te reserveren voor dit project, dit 

gezien de prijsontwikkeling als gevolg van uitzonderlijke prijsstijgingen in de bouw.  

 

3: Financieel resultaat bouw- en grondexploitatie 

Het project Grote Markt oostzijde/ Forum Groningen is inmiddels ruim 20 jaar onderweg sinds de eerste planvorming. 

Twaalf jaar geleden (in 2010) is de eerste bouw- en grondexploitatie door uw raad vastgesteld. Met het vaststellen van 

deze eerste bouw- en grondexploitatie heeft uw raad de financiële kaders voor dit project vastgesteld. Deze eerste bouw- 

en grondexploitatie vormde het formele startpunt van het project. Met het vaststellen van de eerste bouw- en 

grondexploitatie in 2010 heeft uw raad onder meer ingestemd met een maximale bijdrage uit algemene middelen van     

€ 31,25 miljoen. Deze bijdrage was nodig om tot een financieel haalbaar project te komen. Sinds 2010 is het niet nodig 

geweest aanvullende gemeentelijke middelen beschikbaar te stellen. Ook hebben er sinds 2010 geen “winstnemingen” 

plaatsgevonden. Bij tussentijdse actualisaties heeft uw raad consequent alle beschikbare dekkingsmiddelen in het project 

gelaten, in de wetenschap dat er op een positief resultaat afgekoerst werd. Daarmee is het financieel resultaat bij deze 

eindcalculatie nog steeds vergelijkbaar met het oorspronkelijk financieel kader.  

 

Wij hebben uw raad altijd op een zo transparant en eenvoudig mogelijke wijze over de financiele ontwikkelingen 

geïnformeerd. Ten behoeve van de financiële transparantie hebben wij uw raad  consequent volgens gelijkblijvende 

financiële structuur geïnformeerd. Daarbij is de financiële scope niet gewijzigd. Deze aanpak maakt het nu bij de 



 

11 
 

eindcalculatie mogelijk relatief eenvoudig terug te blikken naar de ontwikkelingen in voorgaande jaren. Met het 

vaststellen van deze eindcalculatie kijken wij terug naar het gehele verloop van het project vanaf 2010.  

 

Het project sluit met een positief financieel resultaat. Wij verwachten de nazorgwerkzaamheden af te ronden binnen een 

totale investeringssom van € 256,09 miljoen. Bij vaststelling van deze voorliggende eindcalculatie kent de integrale 

bouw- en grondexploitatie een positief eindresultaat op de kosten en opbrengsten/ dekking van in totaal € 32,75 miljoen. 

Zie besluitpunt II. 

 

Het financieel resultaat op de kosten en opbrengsten/ dekking pakt dus € 32,75 miljoen gunstiger uit ten opzichte van de 

oorspronkelijk in 2010 door uw raad meegegeven financiële doelstelling. Onder punt 3 presenteren we een verklaring 

van het financieel resultaat zoals dat over de afgelopen twaalf jaar is ontstaan. 

 

4: Verschillenanalyse 

Onderstaande tabel 1 geeft op hoofdlijnen inzicht waarom het positief resultaat van € 32,75 miljoen is ontstaan. Om tot 

dit overzicht te komen is teruggekeken naar ontwikkelingen tussen 2010 en heden.   

 

1 Lagere rentekosten en gunstige gevolgen van fasering € 10,39  32% 

2 Minder verwervingskosten, nadeelcompensatie, en schadeloosstellingen 

en bijdragen aan derden dan geraamd in 2010 

€ 5,63   

3 Positief resultaat op de vastgoedontwikkelingen van Forum, 

parkeergarage, Vindicat, NMzz, en Oostwand 

€ 1,77  30% 

4 Minder meerkosten aardbevingsbestendig bouwen dan de van de NAM 

ontvangen vergoeding  

€ 3,40   

5 Overige verschillen op o.a. sloopkosten, bouw- en woonrijp maken, 

archeologie en planontwikkelingskosten 

€ -0,89   

 Subtotaal (exclusief Financieel technische wijzigingen) € 20,29 62% 

    

6 Effecten financieel-technische wijzigingen  € 12,46 38% 

  Totaal € 32,75  100% 
     Tabel 1: Verklaring van positief projectresultaat op kosten en opbrengsten 

 

Ad 1 lagere rentekosten en gunstige gevolgen van fasering 

Het grootste financiële voordeel is ontstaan in de tijdsgebonden kosten. Circa € 10,39 miljoen van het projectresultaat is 

hierdoor te verklaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat de rente gedurende de looptijd van het project voortdurend 

lager is geworden. Destijds in 2010 werd nog rekening gehouden met 4,0% rente. Nu bij de eindcalculatie wordt 

gerekend met 1,7% rente. Omdat de uitgaven gemiddeld genomen meer vertraagd zijn dan de inkomsten is dit gunstige 

rente-effect nog verder versterkt. 

De daadwerkelijke grexrente 2022 bedraagt 1,52% en de omslagrente 2022 is 1,50%. Bij opstelling van de 

gemeenterekening 2022 kan er nog verschil ontstaan t.o.v. de gehanteerde calculatierente van 1,70%. Dit mogelijke 

verschil wordt als resultaat bij de gemeenterekening zichtbaar.  

 

Ad 2 lagere uitgaven voor verwerving, schadeloosstellingen en bijdragen derden 

Een deel van het positieve projectresultaat is te verklaren door meevallers op de post ‘verwervingen en 

schadeloosstellingen’. Er was een post van circa € 60 miljoen begroot voor deze kosten.  

Onderdeel van de projectstrategie vormde een vroegtijdige verwerving van gebouwen en gronden die nodig waren om 

het Forum, de Oostwand en de Nieuwe Markt te kunnen realiseren. Voor de meeste verwervingen was reeds voor 2010 

overeenstemming bereikt met vastgoedeigenaren. De resterende verwervingskosten, schadeloosstellingen en kosten voor 

nadeelcompensatie waren bij aanvang nog lastig te ramen. Bij het vaststellen van de eerste bouw- en grondexploitatie in 

2010 en in de daar op volgende beginperiode van het project hebben we op basis van kengetallen rekening gehouden met  

schadeloosstellingen van huurders en nadeelcompensatie van ondernemers en bewoners. Daarnaast zijn gemeentelijke 

kosten begroot voor (tijdelijke) voorzieningen, daar waar gewenste ontwikkelingen rondom de Nieuwe Markt niet 

vanzelf tot stand zouden komen. Uiteindelijk is gebleken dat de markt en omgeving positief heeft gereageerd en dat het 

aantal en de omvang van schadeclaims en onvoorziene meerkosten beperkt is gebleven. De aandacht die wij besteed 

hebben aan de bouwlogistiek en de communicatie met de omgeving hebben ons inziens daaraan bijgedragen.  

 

Ad 3 lagere uitgaven voor vastgoedontwikkelingen  

De vastgoedontwikkelingen zijn met een licht positief resultaat afgesloten. Dit geldt zowel voor de bouw van het Forum 

(incl. de parkeergarage en de fietsenstalling), de nieuwbouw van studentensociëteit Vindicat, de bouw en 
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(grond)verkoop van de Nieuwe Markt zuidzijde en de nieuwe Oostwand. Het belangrijkste deel van deze gebouwen zijn 

voor rekening en risico van de gemeente gerealiseerd en vormen de kern van dit project. In totaal investeerde de 

gemeente ruim € 160 miljoen van de € 255 miljoen in deze vastgoedontwikkelingen. Gedurende het ontwerpproces en 

gedurende de bouw is ruime aandacht besteed aan de beheersing van de kosten en risico’s van deze bouwprojecten. Ook 

bij de commerciële vastgoedontwikkelingen aan de Nieuwe Markt zuidzijde en de nieuwe Oostwand heeft de gemeente 

de regie naar zich toe getrokken. Aanvankelijk zat hier de vastgoedmarkt tegen. Door telkens in te spelen op de 

veranderende vastgoedmarkt hebben ook deze deelprojecten in financiële zin goed uitgepakt. 

 

Ad 4 Meevaller op meerkosten aardbevingsbestendig bouwen 

Circa € 3,4 miljoen van het positieve projectresultaat is te verklaren uit de financiële afwikkeling van het 

aardbevingsbestendig bouwen. We hebben u hierover bij het vaststellen van de bouw- en grondexploitaties in 2016 en 

2017 geïnformeerd.  

 

Na een intensieve periode van onderzoek en onderhandeling is van de NAM is een lump-sum bedrag van € 68 miljoen 

ontvangen als vergoeding voor de meerkosten van het aardbevingsbestendig bouwen. Op het moment dat de gemeente 

dit bedrag ontving, was niet zeker of dit bedrag alle meerkosten binnen het project kon afdekken. De NAM heeft destijds 

het risico willen afkopen met een lump-sum bedrag. De gemeente moest na ontvangst van dit bedrag o.a. nog een 

overeenkomst sluiten met de aannemer. Uw raad heeft destijds besloten de volledige € 68 miljoen aan het project toe te 

kennen en de schadeafwikkeling via het project af te wikkelen. Bij het vaststellen van de bouw- en grondexploitaties van 

2016 en 2017 hebben wij uw raad geïnformeerd over hoe de meerkosten binnen het project uiteindelijk hebben 

uitgepakt. De meerkosten zijn uiteindelijk becijferd op € 64,6 miljoen hetgeen voor dit project resulteert in een 

financiële meevaller van € 3,4 miljoen op dit dossier. Uw raad heeft destijds besloten deze meevaller vooralsnog toe te 

voegen aan de algemene projectreserve van de bouw- en grondexploitatie en daarmee vormt het één van de verklaringen 

voor het huidige positieve projectresultaat. 

 

Ad 5 overige verschillen 

Op de overig kostensoorten vallen de verschillen grotendeels tegen elkaar weg. Zo zijn de kosten voor bouw- en 

woonrijp maken en planontwikkelingskosten hoger dan oorspronkelijk geraamd. De kosten voor archeologie, sloop en 

tijdelijke voorzieningen zijn lager dan geraamd. 

 

Ad 6 Effecten financieel-technische wijzigingen 

Uw raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2018 besloten een deel van de oorspronkelijk in 2010 door uw raad 

beschikbaar gestelde gemeentelijke dekking te ‘ruilen’. Er is toen incidentele gemeentelijke dekking geruild voor een 

structureel bedrag van € 1.135.000,--. Bij bepaling van dit structurele bedrag is destijds uitgegaan van een 

rentepercentage van 1,9% en lineaire afschrijving in 40 jaar. Middels raadsbesluit heeft uw raad op een later moment 

besloten het Forum en de parkeergarage annuitair af te schrijven over 50 jaar. Alle ingrepen van deze 

financieeltechnische wijzigingen leiden tot een totaal voordeel van € 12,46 miljoen. 

 

5: Verschillen met laatst vastgestelde bouw- en grondexploitatie 

De nacalculatie en slotcalculatie kennen enkele verschillen in de geraamde kosten en opbrengsten ten opzichte van de 

laatst vastgestelde bouw- en grondexploitatie. In de verschillenanalyse van bijlage 1 paragraaf 5.3 kunt u lezen om welke 

verschillen het gaat.  

 

6: toelichting op BBV grondexploitatie en BBV bouwexploitatie 

Uw raad is per brief ‘Vaststellen actualisatie grondexploitaties 2016’ d.d. 18-5-2017 met kenmerk 6342550 

geïnformeerd over de consequenties voor grondexploitaties van gewijzigde BBV-wetgeving (Besluit Begroting en 

Verantwoording). In deze brief is onder meer aangegeven dat de bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ 

Forum Groningen voor de verslaglegging dient te worden opgesplitst in een grondexploitatie Grote Markt Oostwand en 

een bouwexploitatie Grote Markt Forum c.a.. Deze splitsing leidt tot de extra besluitpunten III en XI. Deze extra 

besluitpunten zijn noodzakelijk voor een correcte administratieve afhandeling in het kader van de BBV, maar hebben 

geen consequenties voor het projectresultaat of de dekking van het project. In de bijlage is in paragraaf 8.4 een 

toelichting op deze besluitpunten opgenomen.   
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7: Krediet 

Door uw raad is in totaal € 265.885.500,-- aan krediet verstrekt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

momenten waarop uw raad dit krediet beschikbaar heeft gesteld.  

 

Datum                Krediet           

30-12-2002         €        500.000,-- 

29-01-2003         €        420.000,-- 

28-04-2004         €     1.580.000,-- 

25-02-2006         €     2.500.000,-- 

28-03-2007         €     2.500.000,-- 

18-06-2008         €     1.250.000,-- 

29-10-2008         €        500.000,-- 

26-11-2008         €     2.000.000,-- 

17-06-2009         €     2.500.000,-- 

17-06-2009         €   15.000.000,-- 

23-06-2010         €   40.000.000,-- 

30-11-2011         € 115.000.000,-- 

27-06-2012         €         905.612,-- 

29-01-2014         €         122.970,-- 

26-11-2014         €           54.735,-- 

26-11-2014         €         475.000,-- 

26-11-2014 €         272.827,-- 

28-10-2015         €   68.000.000,-- 

20-04-2016 €         229.250,-- 

28-06-2017 €    11.065.800,-- 

26-11-2017 €      5.263.306,--   

17-04-2019 €      3.543.000,--   

27-05-2020 €      1.103.000,--  + 

totaal:                 €  274.785.500,-- 

16-12-2020 € -/- 8.900.000,--  + (besluit herontwikkeling locatie St. Jansstraat / herhuisvesting VRIJDAG) 

totaal:   €  265.885.500,-- 

 

Wij vragen uw raad het krediet te verlagen met € 9.797.500,-- naar totaal € 256.088.000,-- gelijk aan de totale kosten 

prijspeil 31-12-2022. Wij vragen uw raad de dekking vast te stellen als vermeld onder hoofdstuk 5.5 van bijlage 1.   

 

8: Financiele stabiliteit op lange termijn 

Met het maken van huurafspraken op basis van de 50 jarige vastgoedexploitatie en meerjarenonderhoudsplan is een 

belangrijke stap gezet naar financiële stabiliteit op lange termijn. 

 

Aanvullende financiële uitdaging voor het project 

De financiële aansturing van het project betreft niet alleen het bewaken van het investeringskrediet, maar ook het 

opzetten van een financieel sluitende en solide vastgoedexploitatie voor de gebruiksperiode na oplevering.   

 

Een financieel sluitende en toekomstbestendige vastgoedexploitatie is niet vanzelfsprekend. Na de aanvang van het 

project in 2010 zijn nog veel keuzes gemaakt met impact op de langjarige vastgoedexploitatie. Denk aan keuzes met 

invloed op de energieprestatie of de onderhoudsgevoeligheid van het gebouw. Ook doen zich gedurende de ontwerp- en 

bouwfase autonome maatschappelijke ontwikkelingen voor met impact op de vastgoedexploitaties, zoals prijsstijgingen 

en renteontwikkelingen. Om grip op exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten te krijgen zijn binnen het project reeds 

bij aanvang in 2010 een vastgoedexploitatie voor zowel het Forum als ook de parkeergarage opgesteld. Gedurende het 

project zijn deze berekeningen steeds verder uitgewerkt.  De vastgoedexploitatie en parkeerexploitatie zijn vanuit het 

project bewaakt en waar nodig bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen die zich voordeden. Ook zijn er 

gedetailleerdere afspraken gemaakt met Forum Groningen, het gemeentelijk Vastgoedbedrijf en het gemeentelijk 

Parkeerbedrijf op basis van deze vastgoedexploitaties. Het gevolg van deze aandacht voor de exploitatiefase is dat nu bij 

de overgang naar de daadwerkelijke exploitatie de vastgoedexploitaties aansluiten bij de (financiële) werkelijkheid van 

dit moment.    

 

Deze uitgebreide aandacht voor de financiële exploitatie staat niet op zichzelf. De maatschappelijke transitie naar 

duurzaamheid vraagt in financiële zin om meer aandacht voor de lange termijn. Meer aandacht voor de 
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onderhoudbaarheid, de schoonmaakbaarheid en meer aandacht voor de energietransitie, flexibiliteit en materiaalgebruik. 

Dit project is ook in dat kader een nuttig leerproject voor de gemeente Groningen geweest. Het Forum is het eerste 

project van de gemeente Groningen waar reeds in de ontwikkelfase zo nadrukkelijk op een sluitende vastgoedexploitatie 

is gestuurd. Ook in die zin is het Forum voor de gemeente Groningen een ‘pionier-project’ geweest. Het heeft de 

gemeentelijke organisatie veel kennis opgeleverd, die nu in andere projecten wordt gebruikt. De financiële werkwijze 

die binnen het project stapsgewijs is ontwikkeld, wordt thans toegepast in tal van projecten van het gemeentelijk 

vastgoedbedrijf.  

 

Vastgoedexploitatie Forum 

Het gemeentelijk Vastgoedbedrijf verhuurt het Forum op basis van een langjarige vastgoedexploitatie aan Stichting 

Forum Groningen. De huur is kostendekkend. Kostendekkend verhuren wil zeggen dat over een periode van 50 jaar de 

kapitaalslasten, onderhoudskosten en overige gebouwgebonden kosten uit de huurinkomsten kunnen worden gedekt. Uw 

raad heeft in 2017 (kenmerk 6277236) ingestemd met deze kostprijsdekkende huursystematiek. De onderhoudskosten 

zijn gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Naast het reguliere onderhoud gaat het om groot onderhoud en een 

tijdige vervanging van bijvoorbeeld de gebouwinstallaties. Verder zijn in de kostprijsdekkende huurberekening 

inschattingen gemaakt voor de zakelijke lasten en renteontwikkeling.  

 

Met Stichting Forum is in 2019 de kostprijsdekkende huur contractueel overeengekomen. De vastgestelde 

vastgoedexploitatie vormt de berekeningsgrondslag voor de kostprijsdekkende huur die in de huurovereenkomst is 

opgenomen. De kostprijsdekkende huur kan indien nodig vijfjaarlijks worden herijkt. Met het maken van huurafspraken 

op basis van de 50 jarige vastgoedexploitatie is een belangrijke stap gezet naar financiële stabiliteit op lange termijn.  

 

Vanaf de ingebruikname in november 2019 monitort het Vastgoedbedrijf de financiële ontwikkelingen rond het Forum 

op basis van de vastgoedexploitatie. Eventuele knelpunten zullen daardoor vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat 

tijdige bijsturing mogelijk is. Het meerjaren onderhoudsplan voor de komende 50 jaar is recentelijk geactualiseerd. We 

merken op dat het Forum een uniek en bijzonder gebouw is met een uniek en soms intensief gebruik. Dit houdt onder 

meer in dat het onzeker is of de werkelijke onderhoudsbehoefte de komende 50 jaar overeen gaat komen met de huidige 

onderhoudsverwachting. De bovenbeschreven werkwijze voorkomt echter zo veel mogelijk dat de gemeente de 

komende 50 jaren verrast wordt met tekorten op de vastgoedexploitatie.   

 

Er doen zich thans geen knelpunten, maar nog wel enkele bijzonderheden voor. Zo is er in deze eindcalculatie rekening 

gehouden met een aantal ‘nazorg’ uitgaven, die deels in de periode na 31-12-2022 zullen worden uitgegeven. Het betreft 

onder andere kosten voor herstel waterschade en lekkages voor zover deze niet bij de aannemer kunnen worden 

verhaald, kosten voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het restaurant, het tegengaan van tocht in het atrium 

door het plaatsen van tourniquets.Vooralsnog zijn hier enkele maatregelen genomen en deels vindt nog nader onderzoek 

plaats. Tijdens de nazorgperiode is naar voren gekomen dat er schade optreedt aan een deel van de raampartijen welke 

niet kan worden verhaald op de aannemer. Het is thans nog niet mogelijk de omvang van herstelwerkzaamheden 

definitief vast te stellen. Op basis van een inschatting van technisch deskundigen is een post voor herstelvervangingen 

begroot. Voor deze post is financieel ruimte gemaakt in de vastgoedexploitatie.  

 

Parkeerexploitatie 

De parkeerexploitatie is opgenomen in de meerjarenprognose van het Parkeerbedrijf. Het Parkeerbedrijf rapporteert 

hierover jaarlijks aan uw raad. Daarmee is de Forumgarage opgenomen in het overall financieel systeem van het 

Parkeerbedrijf. Het Parkeerbedrijf blijft, zoals u gewend bent, de bezetting van de gemeentelijke parkeergarages 

monitoren en informeert uw raad hierover. Mede vanwege de coronacrisis heeft er nog geen normaal exploitatiejaar 

plaatsgevonden sinds de opening van de garage. Het is daarom nog moeilijk te voorspellen hoe de bezetting en 

financiële opbrengst van de garage de komende jaren zal zijn.  

 

9: Definitieve besluitvorming m.b.t. de duurzame vastgoedexploitatie Forum en parkeergarage 

Ten behoeve van de vastgoedexploitaties is nog op twee punten besluitvorming van uw raad nodig. 

  

Rentebijschrijving 

Bij de laatst vastgestelde bouw- en grondexploitatie hebt u ingestemd met een duurzame monitoring van de vastgoed 

exploitatie en als onderdeel hiervan jaarlijks de resultaten te verrekenen met een aan het Forumgebouw gekoppelde 

voorziening. De in de voorziening te sparen bedragen zijn nodig om onderhoudsuitgaven en zakelijke lasten in latere 

jaren te kunnen bekostigen. Op deze wijze is het mogelijk de resultaten van vastgoedexploitatie jaarlijks te monitoren en 

is het ook mogelijk geworden conform de huurovereenkomst met Forum Groningen vijfjaarlijks de huurprijs te kunnen 

herijken. De voorziening strekt zich uit over de verwachte exploitatieduur van het Forum. De benodigde voorziening is 
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berekend op het huidige moment (waardering tegen contante waarde). Om de voorziening mee te laten groeien naar het 

prijspeil waarop uitgaven plaatsvinden is het nodig om jaarlijks rente toe te voegen voor het percentage waartegen de 

voorziening is teruggerekend naar het huidige prijspeil (contant gemaakt). In besluitpunt VII stellen we voor om m.i.v. 1 

januari 2022 jaarlijks rente toe te voegen. De rentetoevoeging is ter hoogte van de disconteringsvoet (ROP2022). Bij 

herijking kan ook deze disconteringsvoet zo nodig opnieuw worden bepaald. De grondslag van de rentetoevoeging 

vormt de boekwaarde van 1 januari van het betreffende jaar. 

 

Doorbelasting kapitaalslasten 

Het Forum en de garage zijn als één vastgoedobject in de gemeentelijke administratie opgenomen. De kapitaalslasten 

van dit gecombineerde vastgoedobject worden doorbelast naar enerzijds het Parkeerbedrijf en anderzijds de 

vastgoedexploitatie van het Forum. Het resterende deel van de kapitaalslasten wordt gedekt uit de middelen, die uw raad 

bij de eerste vastgestelde bouw- en grondexploitatie in 2010 beschikbaar heeft gesteld voor dit project.  

Bij het vaststellen van de laatst vastgestelde bouw- en grondexploitatie (datum 27-05-2020) heeft uw raad nader besloten 

om annuïtair af te schrijven waarbij een restwaarde van € 15 miljoen wordt gehanteerd voor het Forum-gebouw. Nu het 

project formeel wordt afgesloten beschikken we over een definitieve prognose van de te activeren kosten en 

kapitaalslasten. Wij vragen uw raad in te stemmen met besluitpunt VIII. Hierin wordt voor de periode na beëindiging 

van dit project vastgelegd, dat de kapitaalslasten en dekking in overeenstemming met de tot nu gevolgde werkwijze naar 

de verschillende programmabegrotingen worden doorberekend. Zie voor een toelichting op de annuïteiten paragraaf 5.6 

van bijlage 1.  

 

10: Omvang van de vrijval op de dekkingsmiddelen per 31-12-2022 

Uw raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2018 besloten een deel van de oorspronkelijk in 2010 

door uw raad beschikbaar gestelde gemeentelijke dekking te ‘ruilen’ voor structurele dekking. In 2018 

zijn er incidentele gemeentelijke middelen geruild voor een structureel bedrag van € 1.135.000,--. Bij 

bepaling van dit structurele bedrag is uitgegaan van een rentepercentage van 1,9% en lineaire 

afschrijving in 40 jaar.  

Vaststelling van de benodigde kapitaallast (50 jaar annuïtair tegen 1,50%) komt uit op € 329.630,--. Dit 

levert een structurele vrijval op van € 805.370,-- op het opgenomen structurele dekkingsbedrag.  

 

Daarnaast is er sprake van vrijval op incidentele middelen (de verliesvoorziening en de reserve MVA) van  4.371.597,--. 

Hiertoe dienen de mutaties 2022 nog wel uitgevoerd te worden. Daartoe vragen wij uw raad in besluitpunt XI om deze 

mutaties te autoriseren.  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de op 31-12-2022 beschikbare dekkingsmiddelen (na mutaties 2022) in de 

gemeentebegroting die samenhangen met dit project. Wij vragen uw raad de vrijval in de gemeentebegroting vast te 

stellen op € 805.370,-- structureel vanaf 2023 en € 4.371.597,-- incidenteel per 31-12-2022. Zie besluitpunt IX.  

 
 Incidenteel beschikbaar Structureel beschikbaar 

Beschikbare dekking per 31-12-2022 4.371.597 1.135.000 

Benodigd voor de doorbelasting van € 11.536.958,-- (VIIIc) - -329.630 

Vrijval op dekking 4.371.597 805.370 
 

Tabel 2: vrijval van met dit project samenhangende dekking 

 

Besluitvorming herontwikkeling St. Jansstraat herhuisvesting VRIJDAG 

Op 16 december 2020 heeft uw raad besloten het project ‘herontwikkeling St. Jansstraat herhuisvesting VRIJDAG’ voor 

een deel uit verwachte vrijval op het project Grote Markt oostzijde / Forum Groningen en voor een deel op vrijval op de 

geruilde gemeentelijke financiering te dekken. Samenhangend hiermee heeft uw raad besloten het krediet van de bouw- 

en grondexploitatie met € 8,9 miljoen te verlagen. Uw raad heeft besloten een structureel bedrag van € 608.244,-- toe te 

voegen aan de reserve kapitaalslasten VRIJDAG.  

Per saldo betekent dit dat de nu bij de eindcalculatie nog te benutten structurele vrijval € 197.126,-- (€ 805.370 -/- € 

608.244,--) bedraagt en incidentele vrijval € 4.371.597,--.  

 

11: Bestemming van de vrijval op de dekking 

De mutaties die wij u voorstellen bij besluitpunt XI worden in het proces tot opstelling van de gemeenterekening 2022 

gedaan. De afwijkingen (resultaten) worden zichtbaar in de gemeenterekening 2022. 
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Wij stellen – als een voorbeslag op de bestemming van het resultaat 2022 –  voor de nog te benutten vrijvallende 

middelen in te zetten voor: 

1) Het eenmalig ophogen van de reserve die bedoeld is voor het opvangen van exploitatierisico’s van het Forum in 

de 1e 5 aanvangsjaren met € 300.000,-- (besluitpunt Xa); 

2) Het toevoegen van de resterende vrijvallende incidentele middelen aan programma Binnenstad (besluitpunt 

Xb),  waarmee grotendeels uitvoering wordt gegeven aan het besluit bij de begroting 2019 om programma 

Binnenstad met € 200.000,-- structureel te dekken uit vrijval op de bouw- en grondexploitatie;   

3) Het aanvullend reserveren van de resterende € 197.126,-- voor de prijsstijgingen in het project herontwikkeling 

St Jansstraat / herhuisvesting VRIJDAG. Op16 december 2020 nr 6c heeft uw raad al besloten € 608.244,-- 

beschikbaar te stellen voor dit project vooruitlopend op voorliggende eindcalculatie. Bij besluitpunt Xc wordt 

bedoeld dat dit bedrag vanaf 2023 opgehoogd wordt naar € 805.370,--. Dus een ophoging van het reeds eerder 

beschikbaar gestelde bedrag met € 197.126,-- vanaf 2023.  

 

Ad 1 Algemene bestemmingsreserve exploitatierisico’s Forum 

In 2018 besloot uw raad (reg.nr. 6942761) een eventueel exploitatietekort en aanloopkosten in de startperiode van het 

Forum Groningen mede op te vangen vanuit bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/Forum Groningen. Het 

exploitatietekort voor de periode 2020 t/m 2024 is destijds becijferd op circa € 2,3 miljoen en de incidentele frictiekosten 

zijn becijferd op circa € 1,0 miljoen (zie ook de update PvE vanuit 2019, reg.nr. 276508). De bestaande buffer van € 2,3 

miljoen in de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) zou worden opgehoogd met € 1,0 miljoen uit eventuele vrijval van 

de bouw- en grondexploitatie. Daarbij ging het om een ‘op maat’ oplossing voor het exploitatietekort dat zich zou 

voordoen in de periode 2020 t/m 2024 en eventuele organisatorische of bouwkundige knelpunten.  

 

De coronapandemie heeft de startplannen van Forum Groningen ernstig doorkruist. De realisaties in 2020 en 2021 

weken sterk af van de meerjarige begroting die in 2019 was opgesteld. Dat heeft er toe geleid dat in 2020 en 2021 een 

lager beroep is gedaan op de gereserveerde middelen voor het exploitatietekort dan voorzien. Jaarlijks is daarvoor  

€ 450.000,-- beschikbaar. In 2020 is daarvan € 290.000,-- uitgekeerd. In 2021 is er geen beroep gedaan op deze reserve. 

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat door de corona-beperkingen het activiteiten niveau ook sterk afnam en daarmee de 

kosten ook. Daarnaast heeft Forum in 2020 en 2021 aanvullende corona-steun van het Filmfonds (2020) en vanuit de 

gemeente gehad. Per saldo is hiermee in de jaren 2020 en 2021 voor € 610.000,-- minder dan verwacht een beroep 

gedaan op de gereserveerde middelen voor het verwachte exploitatietekort.  

 

In 2020 is coronasteun ontvangen van het Filmfonds. Voor het ontvangen van deze steun was gemeentelijke 

cofinanciering noodzakelijk ter hoogte van € 300.000,--. De cofinanciering wordt gedekt vanuit het gereserveerde 

budget voor frictiekosten, maar is in 2020 voorgefinancierd vanuit de ABR (zie reg.nr. 278405). Met het afsluiten van de 

B&GREX stellen we voor om de ABR weer aan te vullen met € 300.000,-- vanuit het resultaat van de bouw- en 

grondexploitatie om daarmee de eerdere onttrekking aan de ABR weer te compenseren. Hiermee blijft in de ABR 

voldoende ruimte beschikbaar voor de verwachte exploitatietekorten in de periode 2022-2024.  

De in 2020 en 2021 niet ingezette middelen worden gereserveerd voor het verwachte exploitatietekort ter hoogte van € 

610.000,-- willen we beschikbaar houden voor frictiekosten/ organisatorische aanloopkosten. We verwachten dat deze 

middelen niet ingezet hoeven te worden voor bouwkundige aanpassingen omdat alle bouwkundige knelpunten en een 

aantal aanvullende wensen al binnen het bouwtraject zijn opgelost. Het is hiermee niet noodzakelijk om aanvullende 

middelen vanuit de vrijval van de bouw- en grondexploitatie te reserveren. Dit betekent dat de oorspronkelijke 

verwachte bijdrage vanuit de bouw- en grondexploitatie van € 1 miljoen omlaag wordt bijgesteld naar € 300.000,--. 

 

Ad 2 Programma Binnenstad  

Bij de begroting 2020 heeft uw raad in het kader van de hervormingen 2020-2023 besloten om € 200.000,-- van de 

structureel toegekende bedragen voor de binnenstad/ herinrichting Grote Markt terug te draaien en deze kosten voor het 

programma Binnenstad structureel uit de vrijval op het project Grote Markt oostzijde/ Forum Groningen te dekken. Deze 

aanpassing is doorgevoerd onder het voorbehoud dat de vrijval voldoende was om naast de € 200.000,= structureel voor 

het programma Binnenstad ook de bekosting van meerkosten VRIJDAG van toentertijd € 250.000,= uit deze vrijval kon 

worden gedekt. 

Gezien de verwachte bouwkostenstijgingen VRIJDAG stellen we voor – in afwijking van hetgeen u bij de begroting 

2020 heeft besloten – om de totale structurele vrijval voor VRIJDAG te bestemmen en van het incidenteel vrijvallende 

bedrag € 4.071.597,-- (omgerekend  € 162.864,-- structureel) beschikbaar te stellen voor het programma Binnenstad. 

Hiermee is voor het grootste deel invulling gegeven aan uw eerder genomen besluit.  
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Ad 3 Bouwprijsstijgingen VRIJDAG 

Het project herontwikkeling St. Jansstraat / herhuisvesting VRIJDAG, direct naastgelegen aan dit project, is één van de 

vervolgprojecten die mogelijk is geworden door de herontwikkeling van de Grote Markt oostzijde. Uw raad heeft op 16 

december 2020 € 37,4 miljoen krediet beschikbaar gesteld voor dit project. Daarbij is besloten de met dit krediet 

samenhangende onrendabele top op de vastgoedexploitatie te dekken uit vrijval op de bouwexploitatie en vrijval op de 

financiering van het project Grote Markt oostzijde / Forum Groningen. Als gevolg van krapte op de bouwmarkt, 

stijgende energieprijzen en tekorten aan bouwmaterialen zien we momenteel een sterke stijging van de bouwprijzen. Het 

is inmiddels duidelijk dat de gemeente bij de aanbesteding met hogere inschrijvingen van aannemers zal worden 

geconfronteerd, ook al is het door deskundigen op dit moment niet exact te voorspellen op welk niveau de bouwprijzen 

zich bij de aanbesteding in 2023 zullen begeven. Wij stellen voor om het resterende structurele vrijval van minimaal € 

197.126,-- vanaf het jaar 2023 te reserveren voor de prijsstijgingen van dit project. Zie besluitpunt Xc.  

 

12: Incidentele vrijval van structurele middelen 

Naast bovenstaande vrijval kan er incidenteel vrijval ontstaan op de financiering zolang alle begrote kosten niet zijn 

uitgegeven. Wij stellen voor de incidentele vrijval van structurele middelen van het project Grote Markt oostzijde/ 

Forum Groningen genoemd onder VIIIc en Xc vanaf 1-1-2023 in afwijking van het kader Resultaatbepaling en 

Resultaatbestemming in beginsel te reserveren voor de dekking van meerkosten door prijsontwikkelingen op het project 

herontwikkeling St. Jansstraat / herhuisvesting VRIJDAG. Zie besluitpunt XII. Als deze vrijval optreedt, maakt deze 

deel uit van het rekeningresultaat van het betreffende jaar en zal bestemming ook via de rekening plaats vinden. 

 

13: begrotingswijziging 

 
 

Overige consequenties     

Op 26 november 2013 heeft het college besloten gedurende de grondexploitatieperiode van het project Grote Markt 

oostzijde/ Forum de aanslagen OZB buiten invordering te stellen voor zover het eigendommen van de gemeente Groningen 

betreft. Vanuit de verwachting dat de eindcalculatie nog in 2022 aan uw raad zou worden aangeboden is in de begroting 

2023 de OZB als opbrengst geraamd. Nu deze eindcalculatie pas volgens verwachting in februari 2023 door uw raad 

behandeld wordt, lopen we twee maanden OZB-opbrengst mis. Voor het eigenarendeel is dit resultaat per saldo nul. Voor 

het gebruikersdeel is het nadeel circa € 42.000,--. Dit nadeel wordt zichtbaar in de jaarrekening 2023. 

 
Vervolg     

N.v.t. 
 
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. 

Begrotingswijziging investeringen

Grote Markt oostzijde/Forum Groningen

Betrokken directie(s) Stadsontwikkeling

Naam voorstel Eindcalculatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/Forum Groningen

Looptijd 2022

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Beleidsveld Programma Deelprogramma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

01.1.4 Overige Economie 01 Economie en Ruimte 01.1 Economie en werkgelegenheid Dir. SO Ontwikkeling en Uitv. I -9.798 9.798

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING -9.798 0 9.798


