
      

 

 

6 juli 2022                                                                                                                                         

Nr. 6 g.                                                                                                                                 

Nacalculaties sanering riolering, verlegging riolering tbv AZR, Meerjareninvesteringen beheer 

openbare ruimte 2019 

  

DE  RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Groningen van 1 juni 2022 (griffie zaaknummer  285171-2022); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. in verband met het niet mogen activeren van de BTW op investeringen het krediet sanering 

riolering 2014-2018 ad 46,800 miljoen euro te verlagen met 5,511 miljoen euro naar 41,289 

miljoen euro, het krediet sanering riolering 2019 ad 5,516 miljoen euro te verlagen met 719 

duizend euro naar 4,797 miljoen euro, het krediet sanering riolering 2020 ad 8,7 miljoen euro te 

verlagen met 1,1 miljoen euro naar 7,600 miljoen euro, en het krediet sanering riolering 2021 ad 

18,595 miljoen euro te verlagen met 2,037 miljoen euro naar 16,558 miljoen euro; 

II. de nacalculatie sanering riolering 2014-2018 vast te stellen; 

III. de totale netto projectkosten te bepalen op 38,876 miljoen euro; 

IV. het krediet sanering riolering 2014-2018 ad 41,289 miljoen euro te verlagen met 1,845 

miljoen euro en vast te stellen op 39,444 miljoen euro; 

V. de nacalculatie sanering riolering 2019 vast te stellen; 

VI. de totale projectkosten te bepalen op 4,55 miljoen euro; 

VII. het krediet sanering riolering 2019 ad 4,797 miljoen euro te verlagen met 247 duizend euro 

en vast te stellen op 4,55 miljoen euro; 

VIII. de nacalculatie sanering riolering Aanpak ring Zuid vast te stellen; 

IX. de totale projectkosten te bepalen op 15,634 miljoen euro met een dekkingstekort van 747 

duizend euro en daardoor een extra kapitaallast van 20 duizend euro ten laste van de rioolheffing; 

X. het krediet sanering riolering Aanpak ring Zuid ad 20 miljoen euro te verlagen met 4,366 

miljoen euro en vast te stellen op 15,634 miljoen euro; 

XI. het krediet sanering riolering 2022 ad 11,008 miljoen euro te verhogen met 2,734 miljoen 

euro, zijnde de kredietverlagingen 2014-2018, 2019, en 642 duizend euro van kredietverlaging 



sanering riolering aanpak Ring Zuid tot 13,742 miljoen euro voor de voltooiing van de projecten 

Noorderstationstraat, Korrewegwijk Fase 3 en duiker Vondellaan; 

XII. de nacalculatie meerjaren investeringen openbare ruimte 2019 vast te stellen; 

XIII. de totale projectkosten te bepalen op 6,814 miljoen euro en het krediet meerjaren 

investeringen openbare ruimte 2019 vast te stellen op 6,814 miljoen euro; 

XIV. de kredieten sanering riolering 2014-2018, sanering riolering 2019, sanering riolering 

Aanpak Ring Zuid en meerjaren investeringen openbare ruimte 2019 financieel af te sluiten en te 

beëindigen; 

XV. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2022. 

 
 
Voorzitter                                                                                 Griffier 
Koen Schuiling                                                                          Josine Spier 
 

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

 


