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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. een aanvullend krediet van € 55.000,- voor de renovatie tribune Esserberg beschikbaar te 
stellen. Het totaal beschikbare krediet komt daarmee op € 522.000,-; 

II. het aanvullend krediet te dekken uit ISV- bodem; 
III. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Vervolg voorgesteld besluit 

Samenvatting 

Op 17 december 2014 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 466.000,7- voor de 
renovatie tribune sportpark Esserberg. (kenmerk 4612067. Op 9 juni2015 heeft u een brief 
ontvangen over de voortgang van de renovatie tribune sportpark Esserberg. (kenmerk 5058415). In 
deze brief bent u geinformeerd over de aanwezigheid van asbest en verontreinigde grond. De 
verwijdering van de asbest en verontreinigde grond brengt een extra kostenpost met zich mee van 
55 duizend euro die niet is opgenomen in de begroting van het renovatieproject. Hiervoor is een 
aanvullend krediet nodig. De dekking van het bedrag van € 55.000,— is gevonden in het budget ISV 
bodem. 

B&W-besluit d.d.: 23 juni 2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In de brief aan de raad d.d. 9 juni 2015 hebben we aangegeven dat er asbest en verontreinigde grond 
is aangetroffen bij de renovatie van de tribune Esserberg. Het verwijderen van de asbest en 
verontreinigde grond brengt een extra kostenpost met zich mee van € 55.000,— die niet is 
opgenomen in de begroting van het renovatieproject. Dit betekent dat er een aanvullend krediet 
nodig is. 
Hierbij bieden wij u het raadvoorstel aan voor de dekking van het aanvullend krediet. 

Kader 

Gezien de wettelijke eisen is er reeds gestart met de verwijdering van asbest en verontreinigde 
grond. Hierover hebben wij uw raad op 9 juni 2015 per brief geinformeerd. 

Argumenten en afwegingen 

De verwijdering van de asbest en verontreinigde grond is een extra kostenpost van € 55.000,—. 
Er is dekking gevonden vanuit het budget ISV bodem. Hierdoor is versobering binnen het 
renovatieproject niet nodig. 

Maatsctiappelijk draagvlak en participatie 

Er is overleg geweest met de voetbalvereniging Be Quick over de constatering en de aanwezigheid 
van asbest en verontreinigde grond. We hebben ook gesproken over de veiligheid van de sporters en 
gebmikers op de Esserberg nu er asbest is geconstateerd. Sporters en gebruikers hebben geen 
gezondheidsrisico's gelopen. De vervuilde grond ligt afgedekt onder een betonlaag. Met betrekking 
tot de aanwezigheid van asbest hebben sporters en gebruikers ook geen extra gezondheidsrisico 
gelopen. De overige verenigingen op sportpark Esserberg hebben we ook op de hoogte gebracht. Be 
Quick heeft aangegeven blij te zijn met de gekozen opiossing. 

Financiele consequenties 

Voor de renovatie heeft de raad op 17 december 2014 een investeringskrediet beschikbaar gesteld 
van € 466.000,- (kenmerk 4612067). Het verwijderen van de asbest en verontreinigde grond brengt 
een extra kostenpost met zich mee van € 55.000,-. Het totale investeringskrediet komt hiermee op 
€ 522.000,--. Binnen het project is er geen budget opgenomen voor de verwijdering van asbest en 
verontreinigde grond en is er geen directe mogelljkheid om dit te fmancieren. We vragen uw raad 
een aanvullend krediet ad € 55.000.- beschikbaar te stellen. De delddng is gevonden in het budget 
ISV bodem. Dit heeft geen consequenties voor de exploitatie van de WSR, er hoeft alleen een 
aanvullend krediet beschikbaar worden gesteld. 

Begrot ingswi jz ig ing voor investeringskrediet 

Aanyul lend krediet renoyatie tribuin<e Esserberg 
Betrokken directie(s) WSR x €1.000,-
Soort wijziging uittrekken investeringskredieten 
Tijdsplanning krediet 2015 

. .''•lUI}^«v6:^!i|nfcdmste 
Financiele begrotingswijziging n n S||SJ 
5.1 Sportieve infrastructuur: 
Aanvullend krediet renovatie tribune Esserberg 55 55 0 

Totalen begrotingswijziging 55 55 0 



Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

We zijn reeds gestart met de verwijdering van asbest en verontreinigde grond. Hierdoor kunnen we 
volgens planning starten met de daadwerkelijke renovatie na de zomervakantie. 

Met vriendeliike groet. 
wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


