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Verharding parkeerterrein sportpark Norbertusdreef

1. Voor de verharding van het parkeerterrein sportpark Nobertusdreef een aanvullend krediet
beschikbaar stellen van € 30.500 en de kapitaallasten ter hoogte van € 2.593 op te nemen in de
begroting 2011.
2. Het resterende krediet van € 43.255 ( beschikbaar gesteld bij besluit 08raad00125 van 24-042008) doorschuiven naar 2010 zodat de sanering en het verharden van de parkeerplaatsen in 2010
kan plaatsvinden.

Bij de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de voorgenomen aanleg van parkeerplaatsen bij
het sportpark Norbertusdreef is gebleken dat de bodem vervuild is met asbest. Hierdoor zijn de
voorbereidende werkzaamheden stilgelegd.

Naar aanleiding van een voorstel van het college van 19-02-2008 (08b&w00125) heeft de gemeenteraad
bij besluit van 24-04-2008 (08raad00125) besloten een krediet van € 45.000 beschikbaar te stellen voor
de inrichting van een parkeerterrein t.b.v. het sportpark Norbertusdreef. Van dit budget resteert thans
€ 43.255. Een bedrag van € 1.745 is aangewend voor het uitvoeren van een bodemonderzoek.
Uit dit bodemonderzoek is gebleken dat de grond vervuild is met asbest. Deze vervuilde grond moet
gesaneerd worden voordat de geplande parkeervoorziening kan worden aangelegd. Het gereserveerde
budget is hiervoor echter ontoereikend. De civieltechnische aanleg kan worden gefinancierd met het nog
beschikbare krediet van € 43.255. Voor de kosten van de bodemsanering is echter geen dekking. Deze
kosten worden geraamd op € 30.500, waardoor een aanvullend krediet van € 30.500 nodig is.
Het benodigde aanvullend krediet is via de Nota Kaders aangevraagd bij de gemeenteraad. (In de Nota
Kaders is een aanvullend krediet van € 43.500 aangevraagd. Uit een herberekening blijkt dat een
aanvullend krediet van € 30.500 voldoende is om het gehele project te kunnen realiseren.) Door middel

van een motie (d.d. 18-05-2009 “Nota kaders”) is het aanvullende krediet komen te vervallen. Dit heeft
tot gevolg dat er geen extra budget beschikbaar is en dat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd.
Doordat de geplande werkzaamheden niet worden uitgevoerd, zijn er telefonische vragen binnengekomen
van de L.T.V. Dommelen middels de voorzitter Paul Bachrach wanneer de gemeente de
parkeervoorziening gaat aanleggen.
Overwegende dat:
a) het college in februari 2008 de noodzaak van de verharding van het parkeerterrein Norbertusdreef heeft
onderkend en de gemeenteraad in april 2008 heeft ingestemd met het verzoek van L.T.V. Dommelen uit
december 2007 om de parkeerplaats sportpark Norbertusdreef te verharden en hiervoor krediet
beschikbaar heeft gesteld;
b) de te maken extra kosten niet waren voorzien;
c) het onverantwoord is om een bekende bodemvervuiling op een drukbezocht terrein niet te verwijderen,
wordt voorgesteld voor de verharding van het parkeerterrein sportpark Norbertusdreef een aanvullend
krediet beschikbaar te stellen van € 30.500 en de kapitaallasten ter hoogte van € 2.593 hiervoor op te
nemen in de begroting 2011 bij het vaststellen van de “Nota Kaders”.
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Verharden parkeerplaatsen en gesaneerde bodemverontreiniging bij sportpark Norbertusdreef.
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Beschikbaar stellen extra krediet van € 30.500 i.v.m. onvoorziene kosten bodemsanering.
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Verzoek tennisvereniging verharding parkeerplaatsen en zorgplicht gemeente saneren
bodemverontreiniging.
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Sanering via een extern gecertificeerd bureau.
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Start werkzaamheden na beschikbaar stellen krediet in overleg met betrokkenen.
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De kapitaallasten van € 2.593 ten laste van de extra investering ingaande 2011 opnemen in de begroting.
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Betrokkenen dienen schriftelijk in kennis te worden gesteld.
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