
   

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 15 november 2018 Opsteller: Bonno Perdok 

Zaak: 2018-033361 Contactgegevens: bonno.perdok@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: Adriaan Hoogendoorn Stukken ter inzage:  

   

Onderwerp: Kredietaanvraag voorbereidingskosten inrichting openbare ruimte fase 2 Kielzog en verleggen deel Gorecht-

Oost  

 

 

 

1. Voorstel 

1 een krediet van € 232.400,- beschikbaar stellen voor de voorbereiding en toezicht van de 

inrichting van de openbare ruimte fase 2 Het Kielzog; 

2 een uitvoeringskrediet van  € 303.200,- beschikbaar stellen voor het verleggen van een deel van 

de Gorecht-Oost; 

3 In de dekking van het krediet te voorzien zoals aangegeven onder punt 9 van dit voorstel; 

4 Een begrotingswijziging vast te stellen zoals aangegeven in het voorstel; 

 

2. Inleiding 

De inrichting van de openbare ruimte wordt in twee fasen uitgevoerd. 

Voor de start bouw van Kielzog fase 2 wordt een gedeelte van de Gorecht-Oost in de zuidoost hoek 

van het gebied verlegd. Het verleggen van de weg is nodig om ruimte te maken voor de aanleg van 

extra parkeerplaatsen. Daarnaast is de ruimte tijdens de bouw van Kielzog fase 2 nodig voor het 

ketenpark van de aannemer. 

Het krediet is in twee onderdelen gesplitst. Het eerste deel is nodig voor de voorbereiding 

(ontwerp, maken bestek en toezicht op het werk) van de genoemde werken. 

Het tweede deel is nodig voor het verleggen van het gedeelte van de Gorecht-Oost bij de 

Gerbrandyhof. 

In de bijlage zijn de gebieden aangegeven die worden ingericht. 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en 

bestuurlijke organisatie in Hoogezand. Deze huisvesting wordt gerealiseerd op de locatie van het 

huidige gemeentehuis. Aan de oost- en zuidzijde van het nieuwe gebouw moet de openbare ruimte 
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worden ingericht.  

De uitvoering van het werk gebeurt in twee fases. Als eerste wordt een deel van de Gorecht-Oost 

omgelegd nabij de Gerbrandyhof. Nadat het gebouw is opgeleverd worden de parkeervelden 

aangelegd. Direct ten noorden van het Tango benzinestation worden extra parkeerplaatsen 

aangelegd. 

Het krediet is voor de voorbereiding van de werken (ontwerp, maken bestekken en toezicht op 

uitvoering) en de uitvoering van het verleggen van een gedeelte Gorecht-Oost bij de Gerbrandyhof. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De bevoegdheid om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen vloeit voort uit artikel 189 van de 

Gemeentewet (budgetrecht). 

5. Beoogd effect 

Met het beschikbaar stellen van het krediet kunnen de genoemde werkzaamheden worden gestart. 

6. Historische context 

Op 19 november 2013 heeft OKRA Landschapsarchitecten BV het “Masterplan herinrichting 

openbare ruimte Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand” opgeleverd. Dit masterplan vormt de 

basis voor de herinrichting van het gebied ten zuiden van de Hooge Meeren, inclusief het maken 

van een plein tussen het winkelcentrum en het bestaande gemeentehuis en cultureel centrum het 

Kielzog. In het Masterplan is de openbare ruimte die we met de bouw van de tweede fase van 

Kielzog gaan inrichten, ook meegenomen. Het Masterplan is aldus de basis voor het ontwerp van de 

nog in te richten gebieden. 

In het masterplan is het parkeerveld ten noorden van het benzinestation Tango niet meegenomen. 

Dit parkeerveld wordt ingericht op basis van de uitgangspunten van het masterplan. 

7. Argumenten 

1 Een krediet van € 232.400,- beschikbaar stellen voor de voorbereiding en toezicht 

van de inrichting van de openbare ruimte fase 2 Het Kielzog 

Het voorbereidingskrediet wordt aangevraagd voor het totaal aan kosten dat voor 

de inrichting van het openbaar gebied nodig is. De voorbereidingskosten bestaan uit 

externe kosten: maken bestek en tekeningen, aanbestedingsprocedure en 

ontwerpkosten. Verder zijn interne uren opgenomen voor begeleiding en advies. 

2 Een uitvoeringskrediet van  € 303.200,- beschikbaar stellen voor het verleggen van 

een deel van de Gorecht-Oost. 

Dit project was oorspronkelijk onderdeel van het programma stadscentrum en de 

grondexploitatie van het stadscentrum. Doordat de grondexploitatie van het 

stadscentrum wordt afgesloten wordt dit een zelfstandig project. De totale kosten 

voor het inrichten van het openbaar gebied (deelgebieden 3 tot en met 8) zijn 

geraamd op € 1.438.650,-. Te zijner tijd wordt het restant krediet aangevraagd. In 

de voorjaarsnota is een bedrag opgenomen van € 1.105.513,88. Deze raming is 

gemaakt op basis van de kosten voor de inrichting van de parkeerplaatsen op de 

voormalige bibliotheeklocatie bij de Hooge Meeren. Dit bedrag is geraamd op 

prijspeil 1/1/2017. In de nieuwe raming is de kostenstijging (5% per jaar) 
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meegenomen. Daarnaast is een post onvoorzien van 10% meegenomen in de raming. 

Het ontwerp is onderdeel van het Masterplan herinrichting openbare ruimte Huis 

van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. 

3 In de dekking van het krediet te voorzien zoals aangegeven onder punt 9 van dit 

voorstel 

4 Een begrotingswijziging vast te stellen zoals aangegeven in het voorstel; 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De kostenstijgingen in de bouw zijn op dit moment onvoorspelbaar. In de huidige raming is een 

gemiddelde kostenstijging van 5% per jaar opgenomen. Op onderdelen (leveringen) zou de 

kostenstijging in negatieve zin af kunnen wijken en dus hoger zijn dan de geraamde 5%. 

Tijdens de aanbesteding van de eerste fase (o.a. aanleg plein) was de ‘werkhonger’ van aannemers 

redelijk hoog. Vandaar dat de aanbesteding gunstig uitviel. De situatie is op dit moment anders. 

Aannemers zitten goed in het werk en de verwachting is dat er geen lagere inschrijvingen komen 

omdat aannemers ‘om werk verlegen zitten’. 

9. Financiële paragraaf 

De kosten van de voorbereiding van de totale inrichting van de openbare ruimte rondom fase 2 van 

Het Kielzog bedragen € 232.400,-- . De kosten van de uitvoering van het verleggen van een 

gedeelte van de Gorecht-oost (ter hoogte van de Gerbrandyhof) bedragen € 303.200,-- . De totale 

investering bedraagt dus € 535.600,-- (€ 232.400,-- + € 303.200). 

De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten zijn € 43.700. De kapitaallasten zijn 

gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een rentepercentage van 1,5%.  De 

afschrijvingstermijn komt overeen met de Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige 

waarderingsgrondslagen van activa en passiva. De kapitaallasten gaan in per 2021 en worden vanuit 

de toezegging van de VJN 2018 meegenomen in de begroting 2021.  
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10. Communicatie 

Zodra de uitvoering van het project verder uitgewerkt is volgt hierover nadere communicatie met 

alle betrokkenen (toekomstige en huidige gebruikers, omwonenden, inwoners). 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Op basis van de inloopbijeenkomsten die zijn georganiseerd kan gesteld worden dat er voldoende 

draagvlak is voor het plan. 

Het omleggen van de Gorecht-Oost heeft gevolgen voor de gereserveerde parkeerplaatsen van de 

Crown Residence. Met het bestuur van de vve van Crown Residence zullen gesprekken worden 

gevoerd over deze parkeerplaatsen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 situatietekening 
 

 

 

 

Begrotingswijziging              
       

Betrokken teams EPO      

Naam voorstel Kredietaanvraag voorbereidingsk & verleggen deel zoekring openbare ruimte 
fase 2 Het Kielzog 

Besluitvorming Raad      

Incidenteel / Structureel Incidenteel      

Soort wijziging Balans      

Begrotingswijziging investeringen 
(balansmutaties) 

  Saldo 
balans 

+ = 
toename 

-  = afname 

    Saldo 
balans 

+ = toename 
-  = afname 

  Uitgaven Inkomsten Onttrekking Toevoeging 

Investeringen 535.600 0 
   

535.600 
       

Totalen 
begr.wijz.investeringen/balans 

535.600 0   0 0 535.600 

       


