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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de financiering
van grondmobiliteit/bedrijfsverplaatsing tussen Groningen en Winsum

1. Samenvatting
In mei 2016 hebt u op basis van het realisatiebesluit Projecten N361 (voordracht 38/2016)
ingestemd met een maatwerkoplossing voor de Fietsroute Plus Groningen - Winsum. Wij hebben
in samenwerking met de betrokken partners de maatwerkoplossing gevonden in grondmobiliteit/
bedrijfsverplaatsing en hebben dit gezamenlijk nader uitgewerkt. Met deze voordracht stellen wij u
voor een besluit te nemen ten aanzien van een tijdelijke financiering van de grondmobiliteit/
bedrijfsverplaatsing tussen Groningen en Winsum.
In de bij dit stuk behorende (vertrouwelijke) bijlage worden specifieke details inzake deze
grondmobiliteit/bedrijfsverplaatsing toegelicht.
2. Doel en wettelijke grondslag
Op 17 mei 2016 hebt u op basis van voordracht 38/2016 een realisatiebesluit genomen over de
Projecten N361. Project Fietsroute Plus Groningen - Winsum is daarvan onderdeel. In de
voordracht is voor de uitvoering van dit project een nog nader uit te werken maatwerkwerkoplossing benoemd. De nu voorliggende voordracht is daar een uitwerking van.
Om afspraken te maken over alle projecten tussen Groningen en Winsum is een
bestuursovereenkomst opgesteld, waarin is vastgelegd dat financiële risico's van grondmobiliteit
onderdeel zijn van het project Spoorwegveiligheid van gemeente Winsum.
3. Procesbeschrijving en planning
De hierboven benoemde maatwerkoplossing hebben wij in samenwerking met de betrokkenen
uitgewerkt. De maatwerkoplossing is omschreven in de vertrouwelijke bijlage van het besluit.
4. Begroting
Over de kosten zijn afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst met de gemeente
Winsum. Tijdelijke financiering die voor de maatwerkoplossing benodigd is, is nog niet geregeld.
Met deze voordracht stellen wij u voor in te stemmen met een tijdelijk budget ter hoogte van
€ 4.140.000,-.
Het budget wordt uiteindelijk weer volledig aangevuld. Dekking van de kosten op basis van verlies
wordt door gemeente Winsum vanuit het project Spoorwegveiligheid gedragen. In het project
Spoorwegveiligheid is daarvoor een specifiek budget toegekend. De gemeente Winsum is binnen
de bestuursovereenkomst verantwoordelijk voor budgetoverschrijdingen van het project
Spoorwegveiligheid.
5. Inspraak/participatie
De maatwerkoplossing is vanuit samenwerking tussen alle betrokken partijen tot stand gekomen
en heeft draagvlak bij alle partijen.
6. Nadere toelichting
Voor de nadere toelichting over de maatwerkoplossing en financiering verwijzen wij u naar de
vertrouwelijke bijlage van het besluit.
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7. Geheimhouding
Op grond van artikel 25 lid 2 van de Provinciewet, jo. artikel 10 lid 2 sub g van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen Gedeputeerde Staten geheimhouding opleggen aan
Provinciale Staten. Omdat de bijlage bij het besluit waarin uitwerking van de maatwerkoplossing is
beschreven persoonlijke - en bedrijfsgegevens bevat, is deze bijlage op basis van artikel 25 van de
provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c en d van de Wet openbaar bestuur (Wob) aangemerkt als
vertrouwelijk. Daarom leggen wij u op grond van artikel 25 lid 3 van de Provinciewet
geheimhouding op voor bovengenoemde informatie en stellen u voor om deze opgelegde
geheimhoudingsplicht in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
8. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 19 december 2018.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

F.J. Paas

, voorzitter.

H. Schrikkema

, locosecretaris.

Behandeld door : Vincent Buiteveld en Lydia Balkema
Telefoonnummer : 050-316 4257 en 050-316 4385
e-mail
: v.buiteveld@provinciegroningen.nl en l.balkema@provinciegroningen.nl
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Voordracht realisatiebesluit projecten N361 (38/2016)
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Nr.
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Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 19 december 2018, nr. 2018-084.550, MP;
Gelet op
- op voordracht 38/2016 over de realisatie van de verbeteringsmaatregelen N361, de herinrichting
van de dorpen Adorp en Sauwerd en de aanleg van de Fietsroute Plus Groningen - Winsum.

Besluiten:

Een tijdelijk krediet van € 4,14 miljoen beschikbaar te stellen voor de financiering van de
grondmobiliteit/ bedrijfsverplaatsing tussen Groningen en Winsum, in het kader van een
maatwerkoplossing voor de Fietsroute Plus Groningen - Winsum, en deze kosten te
dekken vanuit de reserve RSP.
2. De geheimhouding met betrekking tot bijlage 1 van dit besluit, getiteld 'Vertrouwelijke
notitie financiering grondmobiliteit', te bekrachtigen voor een periode van 1 jaar, met
terugwerkende kracht ingaand op 1 december 2018.
1.

Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier
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