
  

Aan de raad, 

  

  

  

Onderwerp: Krediet ten behoeve van aanvullende werkzaamheden voormalig zwembad 

Goor 

Voorstel: 1. €80.000,- ter beschikking stellen voor aanvullende zeefwerkzaamheden 

ter plaatse van het buitenterrein van het voormalig zwembad te Goor 

2. Dit krediet ten laste brengen van de reserve grondexploitatie 

    
  

1 SAMENVATTING 

In een deel van de grond rondom het voormalige zwembad in Goor is veel puin en kolengruis 

aangetroffen. Gezien de voorgenomen ontwikkeling voor stadslandbouw op korte termijn en 

herontwikkeling (mogelijk woningbouw) op de middellange termijn dienen deze bodemvreemde 

materialen uit de grond gezeefd te worden. Dit om ongecontroleerde verspreiding en nadelige 

gevolgen tijdens exploitatie van de grond te voorkomen. Deze grondzeving valt buiten de 

scope van de ontmanteling van het zwembad en buiten de scope van de reguliere bodem- 

sanering. Derhalve is aanvullend budget nodig waaruit deze kosten betaald kunnen worden. 

Bij het uitblijven van ontwikkeling van het terrein kunnen deze kosten vanuit bepalingen vanuit 

de BBV (besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) niet geactiveerd 

worden. Deze kosten zullen ten laste van de reserve grondexploitatie moeten komen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Het wedstrijdbuitenbad is in 2010 gesloopt en de direct aangrenzende verontreiniging is 

gesaneerd. In de tweede helft 2014 is het binnenzwembad gebouw en de beheerderswoning 

met aanliggende opstallen gesloopt. Aan de zijde van de Merelstraat is een asbestbodem- 

sanering uitgevoerd. Deze kosten maken onderdeel uit van het bodemconvenant met de 

provincie Overijssel. Tijdens het afwerken van het terrein is een geringe bodemverontreiniging 

aangetroffen. In een ander deel van de grond is veel puin, kolengruis en enkele asbestplaatjes 

(ruim onder de toegestane norm) zichtbaar geworden. 

  

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

De grondverontreiniging wordt in het kader van de Wet Bodembescherming gesaneerd. 

Het voorkomen van verspreiding van bodemvreemde materialen vindt plaats in het kader van 

zorgplicht uit de Wet bodembescherming en Wet Milieubeheer en met name vanuit de rol als 

toekomstig verkoper van de grond. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Een terrein zonder bodemvreemde materialen zodat geen belemmeringen meer bestaan op de 

korte termijn en voor de middellange termijn. 
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4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Het zeven van 3.000 m° grond met puin en kolengruis en het afvoeren en storten van de 

bodemvreemde bijmengingen. 

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten voor het in stand houden voorzieningen, zeven van 3.000 m° grond en storten 

zeefresidu is geraamd op € 80.000. Bij uitblijven van ontwikkeling van het terrein staan wel 

kosten opgenomen, deze kosten kunnen vanuit bepalingen vanuit de BBV (besluit begroting 

en verantwoording provincies en gemeenten) niet geactiveerd worden binnen de grond- 

exploitatie. De kosten kunnen ten laste van de reserve grondexploitatie worden gebracht. Bij 

verkoop met ontwikkeling vloeien de opbrengsten dan terug naar de reserve grondexploitatie. 

Wij stellen voor een krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen 

4.D Wat is het alternatief? 

Niet beschikbaar stellen van het budget waardoor er op korte termijn geen (machinale) 

stadslandbouw op een groot deel van het terrein plaats kan vinden. Het terrein wordt dan vlak 

afgewerkt en ingezaaid met gras. De beheerskosten komen dan voor rekening van het 

gemeentelijke groenonderhoudsbudget. De zeefkosten komen in de toekomst alsnog voor 

rekening van de gemeente bij ontwikkeling van het terrein. 

4.E Wat is het risico? 

Bij grotere volumes en onverwachte stortgaten zullen de kosten oplopen. Dit risico is beperkt 

maar de exacte afrekening kan pas achteraf worden gemaakt. 

Een uitlopende planning door weeromstandigheden waardoor inzaaien van een zomergewas 

mogelijk in gevaar komt voor 2015. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Opdrachtverstrekking uitvoerend aannemer en afwerking van het terrein. 

5 COMMUNICATIE 

De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de stagnatie van de afwerking en de 

voorgenomen besluitvorming van uw raad. Na instemming zal de uitvoeringswijze 

gecommuniceerd worden met de direct omwonenden. 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

K.M. Nauta-van Moorsel MPM 
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