Memo
Aan: Raads- en commissieleden
Van: burgemeester Jeroen Nobel
Betreft: Schriftelijke reactie naar aanleiding van commissiebehandeling van het voorstel tot het vaststellen van
de beleidsnota Niet-Gesprongen Explosieven (nge) met bijbehorende kaart
In de raadscommissie stadsontwikkeling- en –beheer van 11 november jl. is de vraag aan de orde gekomen
van de fractie GroenLinks: waarom wordt het proces verbaal van de Fabrieksgracht niet benoemd op pagina
6 van de nota, en leidt dit niet tot een onnodige herhaling van uitgebreide NGE onderzoeken op de
betreffende locatie?
Antwoord:
Opsporingsonderzoeken voor Niet-Gesprongen Explosieven worden in de regel alleen per projectlocatie
uitgevoerd, onder andere vanwege de hoge kosten. Ten tijde van de sanering van de Fabrieksgracht in 2017
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de toekomstige plannen op het terrein, maar niet het volledige
terrein is destijds onderzocht en vrijgegeven. De overgebleven delen waren echter zeer klein van omvang.
De risicokaart, net als deze nieuwe beleidskaart, is bedoeld als generieke handleiding voor de hele gemeente.
Zodoende was het niet zinvol om ‘micro-adviezen’ voor kleine delen van de Fabrieksgracht op te nemen. De
Fabrieksgracht is daarom achterwege gelaten op de risicokaart in 2017, omdat deze dus al nagenoeg geheel
gesaneerd was. Op pagina 6 van de nota staan benoemd welke locaties inmiddels risicovrij ten opzichte van
de situatie in 2017. Omdat de Fabrieksgracht in 2017 al niet meer aangemerkt was als risicogebied, is daarin
dus geen wijziging opgetreden. Daarom wordt de Fabrieksgracht niet vermeld in de lijst.
Ten aan zien van de Fabrieksgracht zelf, uiteraard blijft de informatie van de sanering aanwezig in het dossier
van de locatie. Voor verdere ontwikkeling van de Fabrieksgracht wordt daarom uitgegaan van een
maatwerkadvies op basis van het proces verbaal van oplevering, en niet van de beleidskaart. Mochten de
huidige plannen afwijken van de inschatting in 2015/2017, dan kan het bijvoorbeeld nodig blijken een snelle
scan te doen voor de overgebleven delen niet nog niet eerder waren vrijgegeven. Maar in geen geval zal er
een herhaling plaatsvinden van het uitgebreide onderzoek van enkele jaren geleden.
Met vriendelijke groet,

Jeroen Nobel
burgemeester

