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Voorziening Beckerweg (nazorg bodemsanering) 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de voorziening van de Beckerweg op niveau te brengen door de contante waarde van de 

hiervoor gereserveerde ISV-II bodemmiddelen van € 1.569.000,-- toe te voegen aan de 
voorziening Beckerweg; 

II. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstigte wijzigen. 
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Pubiiekssamenvatt ing 

Om de noodzakelijke, wettelijk verplichte, milieuhygienische nazorg voor de locatie Beckerweg 
te borgen is in 1997 een voorziening gecreeerd. De voorziening Beckerweg is, als lopende 
verplichting, opgenomen in het Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014. 
Bij de jaarrekening 2006 is geconstateerd dat de rentebaten lager waren en de kosten hoger dan 
begroot; er was onvoldoende geld gestort om de voorziening op niveau te houden. Om het saldo van 
de voorziening weer op niveau te brengen, is besloten om tot 2020 een jaarlijkse bijstorting te doen 
van €195.000,--. 
Het voorstel is, nu de vaststelling van de ISV-middelen door het ministerie heeft plaatsgevonden, 
om de voorziening in een keer aan te vullen. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke financiele en 
milieuhygienische verplichtingen. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. de voorziening van de Beckerweg op niveau te brengen door de contante waarde van de 

hiervoor gereserveerde ISV-II bodemmiddelen van € 1.569.000,-- toe te voegen aan de 
voorziening Beckerweg; 

II. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstigte wijzigen. 

Inleiding 

Voor de noodzakelijke milieuhygienische nazorg van de locatie Beckerweg is in 1997 een voor
ziening gecreeerd. Deze voorziening is gevoed met een rijksbijdrage (als afkoopsom), een 
provinciale bijdrage en een gemeentelijke bijdrage. Het uitgangsptint was om een evenwichtssituatie 
te verkrijgen tussen de kosten en de baten. Hierdoor zou de eeuwigdurende nazorg in stand kurmen 
worden gehouden. 
In 2006 bleek deze voorziening niet voldoende om de eeuwigdurende nazorg in stand te houden. 
Er is toen door de gemeente gekozen om gedurende 15 jaar een jaarlijkse bijstorting van 
€ 195.000,-- te doen vanuit de door het Rijk beschikbare gestelde ISVII- bodemmiddelen. 
Wij kimnen deze voorziening nu op niveau brengen omdat het ministerie de bijdrage van de 
ISV Il-middelen heeft vastgesteld en bij de rekening 2011 de voorziening ISV (waar de ISV-
middelen steeds ondergebracht waren) is omgezet naar een reserve-ISV. 
Door de benodigde en gereserveerde middelen van de reserve-ISV over te hevelen naar de 
voorziening Beckerweg borgen we dat deze middelen daadwerkelijk aan de wettelijk verplichte 
eeuwigdtirende nazorg van de Beckerweg worden besteed. 

Beoogd resultaat 

Met dit raadsvoorstel wordt bereikt dat de voorziening Beckerweg op het vereiste niveau wordt 
gebracht. Daarmee wordt voldaan aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten en wordt de noodzakelijke milieuhygienische nazorg geborgd. 

Kader 

Het belangrijkste financiele kader is het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV). Hierin is de verplichting opgenomen om bij voorziene uitgaven een voorziening 
in te stellen en deze voorziening zo spoedig mogelijk op het gewenste niveau te brengen. 
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Met de wetenschap dat de ISV-rijksmiddelen in 2014 stoppen is in het Uitvoeringsprogramma 
bodemsanering 2010-2014 (coUegebesluit 21 September 2010, nr 6f) vastgesteld om de ISV-II 
bodemmiddelen voor de voorziening te reserveren. Met het rijksbesluit (26 november 2010, 
keimierk ISV103B8Y6U) is de hoogte van het ISV-II voorschot definitief vastgesteld. 

Voor de verplichting van de milieuhygienische nazorg is de Wet bodembescherming kaderstellend. 
Op het nazorgplan Beckerweg is derhalve een Wbb-besluit hierover genomen (29 mei 2000, nr 
00/00366/a, RMA). 

Argumenten/afwegingen • 

Ons voorstel is nu, om vanuit de reserve-ISV ineens de middelen over te hevelen (€ 1.569.000,--) 
naar de voorziening Beckerweg. De voordelen van het ineens storten van de gereserveerde middelen 
zijn dat we voldoen aan onze wettelijke financiele en milieuhygienische verplichtingen. 

De term zo spoedig mogelijk uit het BBV bij het op niveau brengen van voorzieningen, zou ruimte 
kunnen bieden om nog een of twee jaar te bezien. Mogelijk dat de financiele situatie dan gunstiger 
is. Echter het nu op hoogte brengen van de voorziening biedt de mogelijkheid om de eeuwigdurende 
nazorg van de restverontreiniging ook in de toekomst te borgen. Daarmee wordt voorkomen dat de 
restverontreiniging niet wordt beheerst en ontoelaatbare schade toebrengt aan mens en milieu. 

Maatschappeli ik draagvlak/part ic ipat ie 

Maatschappelijk draagvlak en participatie zijn niet aan de orde. 

Financiele consequentles 

Door het resterende bedrag in een keer in de voorziening te plaatsen, kan volstaan worden met de 
netto contante waarde van € 1.569.000,--. 

Realisering en evaluatie 

Ten behoeve van de overheveling dient de gemeentebegroting 2012 hierop te worden aangepast. 

Het niveau van de voorziening Beckerweg wordt, zoals nu ook het geval is, gemonitord bij de 
afdeling bodem van de Milieudienst. Daamaast wordt het niveau van de voorziening jaarlijks 
gecontroleerd bij het opstellen van de jaarrekening. 
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Begrotingswijziging 2012 
Aanvulling vooizicning Beckerweg (nazorg bodemsanering) 

Betrokken dlenst(en) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 
Tijdsplanning krediet 

Deel 
Progr. Financiele begrotingswijziging 
9 3 Ondertioud en beheer opent>are mimte 
9 3 Ondertioud en tieheer operbace mimte 
9.3 Ondertraud en ljeheeropent)are ruimte 

Totalen liegnatingsvvijziging 

ROEZenlUD 

Vooraening Beckeiweg (nazo[g bodemsanering) 

raad, 26 September 2012, 

Inddenteel 

Exploitatie 

Niet van toepassing 

Dienst 
RO/EZ 
MD 
MD 

l.asten 
1569 
1569 

-1.569 
1.569 

Baten Saldo 
-1569 
-1569 
1.569 

-1.S6S 

Toevoeging 
reserve 

0 

Onttrekking 
reseive 

1569 

1.569 

0 
-1569 
1.569 

0 

Inhoudelljk toelichtirKi op cfe becfriUnasmmdna 

Oeze begn^ngsMijnging heeft ten doe/ cfe voorziening van de Beckerweg op niveau fe brengen door de conianiB waanfe van 
de hiervoor gereserveerde ISV-II bodemmiddelen van € 1569.000,- toe te voegen aan de voorzleryng Bedterweg 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

gemeester, 
(Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M!s^^f^aarten) Ruys 


