
11 mei 2022                                                                                                                                       
Nr. 6 e.                                                                                                                                 
Nacalculatie Verkeer 2021 en Kredietaanvraag Verbetering fietspaden Haren-Glimmen

                                                                                                                                                                
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Groningen van 14 april 2022 (griffie zaaknummer 201860-2022)

HEEFT BESLOTEN:

I. de nacalculatie van het investeringsproject Toegankelijke Bushaltes vast te stellen;

II. de totale projectkosten te bepalen op € 3.024.000,-- met een projectresultaat van € 
170.000,--;

III. de Toegankelijke Bushaltes financieel af te sluiten en bij afronding € 70.000,-- te laten 
vrijvallen in de

beklemde reserve kapitaallasten;

IV. de overige € 100.000,-- is als dekking vastgesteld bij raadsbesluit dd 22-12-2021 ten 
behoeve van het nieuwe

investeringsproject Tijdelijke haltes Gedemte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep;

V. de nacalculatie van het integrale investeringspakket Netwerkanalyse Fiets-, 
Automaatregelen en

Verkeersmanagement vast te stellen;

VI. de totale projectkosten te bepalen op € 6.624.000,-- met een projectresultaat van € 
484.000,--;

VII. de Netwerkanalyse Fiets-, Automaatregelen en Verkeersmanagement financieel af te 
sluiten en te beëindigen

met een vrijval van € 484.000,-- op de beschikbare kredietruimte;

VIII. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor de Toegankelijke 
Bushaltes en

Netwerkanalyse Fiets-, Automaatregelen en Verkeersmanagement en de eventueel nog te 
verkrijgen



inkomsten te verrekenen, voor zover met deze activiteiten geen rekening is gehouden;

IX. de kosten voor het investeringsproject Verbetering fietspaden Haren-Glimmen te bepalen 
op € 1.054.000,-- en

hiervoor een plan- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.054.000,-- en te 
dekken uit:

a. € 70.000,-- vanuit het projectresultaat van de nacalculatie Toegankelijke bushaltes hetgeen 
reeds

aanwezig is in de beklemde reserve kapitaallasten;

b. € 484.000,-- vanuit het projectresultaat van de nacalculatie Netwerkanalyse Fiets-, 
Automaatregelen en

Verkeersmanagement aan structurele middelen;

c. € 500.000,-- vanuit bijdrage provincie Groningen;

X. de voorstellen voor bestemming van de projectresultaten in besluitpunten IX.a en IX.b is in 
afwijking van het

kader Resultaatbepaling en Resultaatbestemming;

XI. voor het project Verbeteren fietstunnels Westelijke Ringweg een aanvullend krediet van € 
50.000,--

beschikbaar te stellen vanuit de SIF-middelen Verkeer jaarschijf 2022 voor de realisatie van 
een

pumptrackbaan en deze toe te voegen aan de beklemde reserve;

XII. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 11 mei 2022.

voorzitter             griffier                                                          

Koen Schuiling Josine Spier 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


