
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 18 augustus 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Afronding en meerkosten sanering vuilstort Woltersum (raadsvoorstel 9 juli 2021)

Afronding-en-meerkosten-sanering-vuilstort-Woltersum 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Guido Hummel (beleidsmedewerker), 050 367 4759, guido.hummel@groningen.nl

Rick Pos (bestuursadviseur), 050 367 6392, rick.pos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In 2018 hebben de voormalige gemeenten Ten Boer en Groningen en provincie Groningen afspraken 

gemaakt over de sanering van een voormalige vuilstort bij Woltersum. De sanering kende een lange 

voorbereidingsperiode waarbij het vormgeven van het project met bewoners een belangrijk 

onderdeel was. In december is de sanering gestart met als uitgangspunt om al het gevaarlijk afval te 

saneren. De sanering is nu afgerond. In de laatste fase van de sanering zijn extra hoeveelheden 

gevaarlijk afval en verontreinigde grond aangetroffen dat ook gesaneerd is. Dat heeft wel geleid tot 

meerkosten. Voorgesteld wordt de meerkosten te dekken via de Algemene Reserve. Normaliter zou 

binnen een project de ruimte worden gezocht hoe met een dergelijke tegenvaller is om te gaan. Dit 

zou binnen dit project ertoe hebben geleid dat de sanering een aantal maanden stil zou komen te 

liggen. Hiervoor is niet voor gekozen vanwege reeds eerder opgelopen vertraging, het feit dat de 

sanering zich in de laatste fase bevond, de doelstelling van het project om al het gevaarlijk afval en 

verontreinigde grond te verwijderen en de daarop gestoelde verwachting van omwonenden. 

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk (vooraf aanmelden) tijdens meningsvormende sessie over 

conformstukken
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