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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Beantwoording door het college van artikel 45 vragen gesteld door de heer Geerling van de SP fractie
over de kennis van de ondergrond.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De SP fractie in de gemeenteraad van Zwolle heeft een vijftal vragen gesteld over de kennis van de
ondergrond.
Kernboodschap
1. Heeft de gemeente een compleet beeld van de zaken die zich in de Zwolse ondergrond
1
bevinden? En hoeverre is deze informatie compleet en correct?
Bij Wet (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon))
is vastgesteld dat eigenaren van kabel- en leidingnetwerken verplicht zijn om informatie over hun
netwerken 24/7 digitaal beschikbaar te stellen voor partijen die graafwerkzaamheden willen
uitvoeren. De informatie die hieruit beschikbaar wordt gesteld is voor 90% compleet.
De uitvoering van de Wibon is belegd bij het kadaster.
Voor alle andere bodemvreemde materialen is geen of weinig informatie beschikbaar. De oorzaak
hiervoor is dat dit materialen zijn die met of zonder toestemming zijn gestort of geloosd in een
periode dat de noodzaak voor bescherming van de bodem wat minder aandacht had. We praten
dan over de jaren vijftig en eerder.
2. Hoe kan het dat er van het standbeeld van Thorbecke blijkbaar geen gegevens over de
plaatsing zijn opgeslagen?
Wij hebben een professionele aannemer, die gespecialiseerd is in het verplaatsen van
kunstobjecten, opdracht gegeven het standbeeld van Thorbecke te verplaatsen. Onderdeel van
deze opdracht was het in kaart brengen van de funderingswijze van het standbeeld. Bij de door de
aannemer uitgevoerde inspectie zijn de funderingspalen niet als zodanig herkend. Het funderen op
palen is voor een dergelijk standbeeld namelijk zeer ongebruikelijk. De constructietekeningen
waren niet direct beschikbaar. De gemeente Zwolle heeft nog niet alle kaartmateriaal
gedigitaliseerd, waardoor tekeningen niet altijd direct beschikbaar zijn. In de meeste gevallen is
een fysiek onderzoek voldoende.
3. Is het inmiddels wel gebruikelijk om zulke zaken te documenteren voor later?
Objecten die door de gemeente worden geplaatst in de openbare ruimte in zowel de boven- als
ondergrond worden in alle gevallen gedocumenteerd.
4. In hoeverre is het mogelijk doormiddel van techniek vooraf te controleren wat zich in de
grond bevindt en in hoeverre beschikbare informatie accuraat is?
Er zijn de laatste jaren vele nieuwe technieken ontwikkeld om bodemvreemde materialen te
lokaliseren in de ondergrond. Deze technieken zijn op dit moment nog erg kostbaar.
Bij nieuwe projecten wordt altijd een risicoanalyse gemaakt, waarbij dan de afweging wordt
gemaakt of vooraf onderzoek zou moeten plaatsvinden naar bodemvreemde materialen of dat het
risico op bodemvreemde materialen te verwaarlozen is.
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5. Heeft u na het incident met het Openluchtbad de werkwijze aangepast om herhaling in de
toekomst te voorkomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
De werkwijze zoals die gehanteerd is door of namens de gemeente is conform de Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken uitgevoerd. Dit betekent dat er
zorgvuldig onderzoek is verricht naar ondergrondse kabels en leidingen. Dit onderzoek is
uitgevoerd volgens de richtlijn CROW-publicatie 500. Tijdens het zorgvuldig onderzoek heeft men
de asbestleiding gelokaliseerd, waarbij bleek dat deze al kapot was. Er is dan ook geen aanleiding
om de werkwijze hiervoor aan te passen.
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Het gaat ons hier niet om archeologie, maar specifiek om zaken als leidingen, kabels, funderingen etc. zoals in

genoemde voorbeelden.

Openbaarheid
Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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