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1) Tussen moment van gunning en herijking is een aanpassing gedaan op de verweking van het btw-voordeel. Zowel budget als kosten 
zijn verlaagd. Financieel heeft dit verder geen gevolgen. 

2) Een deel van de risico’s wordt samen met CHP beheerst via het Alliantiefonds. Het aandeel in dit fonds geldt dus ook als onvoorzien. 
Het onvoorzien is t.o.v. herijking afgenomen doordat een aantal risico’s is opgetreden, leidend tot een verschuiving van onvoorzien 
naar de kosten. 

3) De rapportage wordt ook ter kennisneming voorgelegd aan de Provinciale Staten door het college van Gedeputeerde Staten. In 
bovenstaande tabel is expliciete aandacht voor de uitvoeringskosten, omdat de provincie risicodragend is voor dit deel. . 
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1 Index Bruto Overheidsinvesteringen 

Raming 

gunning 

(april 2016)

Raming 

herijking 

(najaar 

2017)

Prognose 

T2- per 27 

aug 18

Prognose 

T3- Actueel 

per 31 dec 

2018

Budget uitvoeringskosten 3) 639 1) 629,1 650 650,4

budget nog niet 

geïndexeerd

Prognose eindstand uitvoeringskosten 549,9 610,2 617,9 632,6

kosten wel 

geïndexeerd

Engineering- en bouwkosten ON 388 1) 403 415,1 427,6

Alliantie aandeel CHP 15,1 15,1 15,1

Alliantie aandeel ARZ 36,6 36,6 2) 36,6

Engineering- en bouwkosten OG 5,1 5,3 5,1 5,1

Vastgoedkosten 16 14,6 14,5 14,5

Bijkomende kosten 45,5 40,3 41 41,6

Mobiliteitskosten 14 14 14,1 16,1

Onvoorzien 81,3 81,3 76,4 2) 76

549,9 610,2 617,9 632,6

1) Tussen moment van gunning en herijking is een aanpassing gedaan op de verwerking van het 

btw-voordeel. Zowel budget als kosten zijn verlaagd. Financieel heeft dit verder geen gevolgen. 

2) Een deel van de risico's wordt samen met CHP beheerst via het alliantiefonds. Ons aandeel in

dit fonds geldt dus ook als onvoorzien. 

Het onvoorzien is t.o.v. herijking afgenomen doordat een aantal risico's is opgetreden,

leidend tot een verschuiving van onvoorzien naar de kosten.

3) Zoals in de eerste PS rapportage is toegelicht, zijn alleen de ontwikkelingen in het budget 'Uitvoeringskosten' 

relevant voor de financiële risico's van de provincie Groningen.
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https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/bewonersbrieven

