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Korte presentatie aan Raad en Staten



Presentatie

WELKOM 

Toelichting door:

• Gedeputeerde Fleur Graper, provincie Groningen
• Wethouder Philip Broeksma, gemeente Groningen

-



Terugblik

2019 Plan van Aanpak Commissie Hertogh.
Aanbevelingen t.a.v. organisatie en samenwerking 

-> Financiële angel moet uit het project

Februari 2020 Advies Taskforce Financiën

Juli 2020 Akkoord op hoofdlijnen 

Januari 2021 Vaststellingsovereenkomst



Advies TFF 

Afspraken maken over:
• Geld
• Risico’s
• Indexering

- Door beide partijen op te brengen 
- Financiële angel er ook echt uit



FINANCIELE OPLOSSING



Vaststellingsovereenkomst   

• Gegarandeerd maximumbedrag

• Opdrachtnemer staat er voor in dat het werk 
voor het gegarandeerd maximum bedrag wordt 
gerealiseerd.

• Opdrachtnemer boekt verlies af 

• Verklaring financiële gezondheid project en 
garantie liquiditeit van twee grootste Duitse 
moederorganisaties



Oorspronkelijk budget

 

Actueel uitvoeringsbudget (incl. btw)  673,3 

Af: prognose kosten opdrachtgever   

- Engineering en bouwkosten OG 5,2  

- Vastgoed/nadeelcompensatie 14,5  

- Bijkomende kosten 44,6  

- mobiliteitskosten 19,6  

  -/- 83,8 

   

Beschikbaar voor opdrachtnemer (CHP) en als dekking voor 

onvoorzien (incl. btw) 

 589,5 

 



Wat is het tekort?

• Nieuwe contractsom: € 652,2 miljoen incl. BTW

• Post onvoorzien: € 45 miljoen incl. BTW

Totaalsom: € 697,2 miljoen incl. BTW

Beschikbaar oorspronkelijk projectbudget: € 589,5 miljoen 
incl. BTW (incl. risicoreservering € 45 miljoen)

Verhoging indexering:  € 5,7 miljoen

Op het tekort inclusief btw van € 102 miljoen worden de 
aanvullende kosten van Groningen Bereikbaar in mindering 
gebracht. Deze kosten van € 7 miljoen worden buiten het 
project gefinancierd. 



Dekking tekort

• Er resteert dan een tekort van € 95 miljoen incl. btw = € 78 
miljoen exclusief btw. 

• Op basis van het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) en 
de bestuursovereenkomst Aanpak Ring Zuid moet deze 
kostenstijging worden opgevangen binnen het RSP 
programma.

€ 78 miljoen ex. BTW te dekken uit:

• N33 Midden: € 59,2 mln.

• Wunderline: € 18,8 mln.



Planning project

Planning in 
Vaststellingsovereenkomst

Realisatie 2024, 
openstelling 
hoofdwegennet. 



Vervolg

• Vaststellingsovereenkomst onder voorbehoud van 
instemming van Provinciale Staten

• Voordracht is beschikbaar incl. bijlagen.



VRAGEN?




