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ERRATUM

Betreft: raadsvoorstel Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond,
registratienummer RO 12.3377674.
Onder dictumpunt 4 dient u in plaats van "de gemeentebegroting 2012 dienovereenlcomstig te
wijzigen" te lezen: "de gemeentebegroting 2013 dienovereenlcomstig te wijzigen".
Onder de "Begrotingswijziging voor investeringslo-ediet Herziene exploitatiebegroting
Comples Hergebruik Grond, Tijdsplanning lorediet 2012-2016"dient tt te lezen:
"Begrotingswijziging voor investeringslcrediet Herziene exploitatiebegroting Complex
Hergebruik Grond, Tijdsplanning faediet 2013-2016".
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Onderwerp

Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond
Concept raadsbesluit

De raad besluit:
I.
de herziene exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond vast te stellen en de
totale kosten te bepalen op € 9.531.000,-;
IL de kosten te dekken met opbrengsten uit afdrachten aan het Complex Hergebruik Grond en
met rentebaten;
III. het voor het Complex Hergebruik Grond tot en met 2014 beschikbaar gestelde laediet van
€ 9.235.000,- te verlagen met € 953.000,-. Het totaal beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet
komt daarmee uit op € 8.282.000,- van de totaal begrote kosten van € 9.531.000,-;
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

Publieks-lsamenvatting

Het Complex Hergebruik Grond, verder te noemen CHG, is in 1998 opgericht met de bedoeling zo
efficient mogelijk met grondstromen om te gaan. Voor overtoUige grond in een werk worden een of
meer werken gezocht waarin grond nodig is. Zonodig wordt grond tijdelijk opgeslagen in een depot.
Vanuit het depot kurmen werken met grondbehoefte worden bediend.
Sinds de inwerkingstelling van het CHG in 1998 heeft het complex zich ontwikkeld tot een goed
georganiseerde gemeentelijke grondbank.
Inleiding

Op 17 november 2010 heeft uw raad, bij raadsbesluit nr. 6d, de laatste herziene exploitatiebegroting
van het Complex Hergebruik Grond vastgesteld. Volgens de geldende regels met betrekking tot de
herziening van exploitatiebegrotingen wordt u nu de herziene exploitatiebegroting 2012 ter vaststelling aangeboden.
In de herziene exploitatiebegroting 2012 zijn de kosten en opbrengsten geraamd tot en met 2016.
Beoogd resultaat

Het CHG heeft een belangrijke fiinctie in de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten.
Het CHG richt zich uitsluitend op de grondstromen binnen projecten en is daarmee een onmisbare
schakel in de keten van werkzaamheden die moeten leiden tot het gewenste product. In de afgelopen
14 jaar heeft het CHG bewezen een goed instrument te zijn om grondstromen zo efficient mogelijk
te reguleren.
Kader

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van secundaire bouwstoffen in plaats van primaire (nieuwe)
bouwstoffen heeft hergebruik van grond een duurzaam karakter.
Argumenten/afwegmgen

In de afgelopen 14 jaar heeft het CHG bewezen een goed instrument te zijn om grondstromen zo
efficient mogelijk te reguleren. De kosten die hiermee zijn gemoeid leiden tot een verwerkingstarief
dat concurrerend is met de tarieven in "de markt". Grondverwerking valt onder strikte voorwaarden
in de milieuwetgeving. In nauwe samenwerking met, en onder toezicht van de Milieudienst vindt de
uitvoering van taken plaats birmen het CHG.
IVlaatschappelijk draagvlak/particlpatie

__^

De werking van het CHG onttrekt zich aan de waameming van de inwoners van de stad. Participatie
is niet aan de orde.
Financiele consequenties

Kosten en opbrengsten.
In de herziene exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond worden de kosten tot en met
2016 geraamd op € 9.531.000,-.
De opbrengst van afdrachten aan het CHG en van rentebaten worden geraamd op € 9.531.000,—.
Kosten en opbrengsten resulteren in een sluitende begroting. De kosten worden volledig gedekt door
de opbrengsten.
Een exemplaar van de herziene exploitatiebegroting met toelichting (vertrouwelijk) ligt in de visietrommel ter inzage.
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Realisering en evaluatie

Het vastgestelde beleid met betrekldng tot hergebruik van grond wordt ongewijzigd voortgezet.
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