
16 november 2022
Nr. 6d
Kredietaanvraag Dudok aan het Diep
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Groningen van 20 september 2022 (griffie zaaknummer 509397-2022)

HEEFT BESLOTEN: 

I. het definitief ontwerp voor de herinrichting openbaar ruimte Dudok aan het Diep vast te 
stellen;
II. de totale kosten behorende bij de realisatie van dit definitief ontwerp te bepalen op € 
3.250.000,-- en kennis te nemen van de risico’s;
III. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de herinrichting 
openbare gebied Dudok aan het Diep ter grootte van € 2.675.000,--. Samen met de twee 
eerder verstrekte voorbereidingskredieten (153093-2019 en 20715-2022) komt het totale 
investeringskrediet voor de herinrichting openbare ruimte Dudok aan het Diep op € 
3.250.000,--;
IV. het uitvoeringskrediet te dekken uit:
a) een bijdrage van € 50.000,-- uit het programma Leefomgeving, te weten een incidenteel 
bedrag dat bij vaststelling van de Watervisie is toegekend voor woonboten en deze te storten 
in de beklemde reserve;
b) voor € 400.000,-- uit de aangevraagde gelden van het Nationaal Programma Groningen, 
waarbij deze aanvraag nog loopt en definitieve besluitvorming door het NPG in tweede helft 
2022 wordt verwacht. Bij het niet volledig binnenhalen van deze subsidie, vindt financiële 
herprioritering plaats binnen het programma Binnenstad;
c) voor € 400.000,-- uit de aangevraagde Co-financieringsgelden van de provincie Groningen,
waarbij ook deze aanvraag nog loopt en definitieve besluitvorming door de provincie in 
tweede helft 2022 wordt verwacht. Bij het niet volledig binnenhalen van deze subsidie, vindt 
financiële herprioritering plaats binnen het programma Binnenstad;
d) voor de resterende € 1.825.000,-- voor de uitvoering van de herinrichting openbare ruimte 
Dudok aan het Diep, de structurele middelen voor het programma Binnenstad in te zetten.
V. geheimhouding te bekrachtigen tav bijlage 03. financieel overzicht op grond van de Wet 
open overheid, artikel 5.1, lid 2 onder b;
VI. de aan het uitvoeringskrediet verbonden kapitaallasten ad. € 75.000,-- voor € 2.000,-- te 
dekken uit bovengenoemde storting in de beklemde reserve en voor € 73.000,-- uit de 
structurele middelen voor dekking kapitaallasten ten behoeve van het programma Binnenstad;
VII. het borgniveau voor het beheer openbaar ruimte Dudok aan het Diep te verhogen van C 
(matig) naar A (goed) en de daarvoor extra benodigde middelen van €151.000 voor de jaren 
2024-2026 te dekken door een voorbeslag te leggen op de begroting 2023.
VIII. het definitief ontwerp voor het Dudok gebouw vast te stellen;
IX. de totale kosten behorende bij dit definitief ontwerp voor restauratie en verduurzamen van
het Dudok-gebouw te bepalen op € 860.000,--;
X. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 
restauratiewerkzaamheden en het verduurzamen van het Dudok-gebouw ter grootte van € 



810.000,--. Samen met een deel van het eerder verstrekte voorbereidingskrediet (153093-
2019) komt het totale investeringskrediet voor het Dudok-gebouw op € 860.000,--;
XI. het uitvoeringskrediet Dudok-gebouw te dekken uit de structurele middelen voor het 
programma Binnenstad.
XII. de aan het uitvoeringskrediet verbonden kapitaallasten ad.€ 32.400,-- te dekken uit de 
structurele middelen voor dekking kapitaalslasten ten behoeve van het programma 
Binnenstad;
XIII. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 november 2022.

voorzitter             griffier                                                         
Koen Schuiling Josine Spier 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend


