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Samenvatting  
 
 
In het Bodemsaneringsprogramma 2010 t/m 2014 wordt beschreven hoe de gemeente in deze 
periode uitvoering geeft aan haar taken als bevoegd gezag Wet bodembescherming. Het Rijk stelt 
voor de uitvoering financiële middelen ter beschikking. De besteding van deze middelen is 
beschreven in het Verdeelbesluit bodemsaneringsmiddelen 2010 t/m 2014, dat als niet openbare 
bijlage bij het bodemsaneringsprogramma is opgenomen.  
 

Bodembeleid  

In hoofdstuk 1 wordt beschreven hoe het bodembeleid er uit ziet in de periode 2010-2014. 
Hierover zijn afspraken gemaakt in het bodemconvenant. Deze afspraken gaan over het in kaart 
brengen van de spoedlocaties. Gemeente Hengelo is hiermee bezig in het project Landsdekkend 
Beeld (zie hierover hoofdstuk 2). Eind 2010 moet er een overzicht zijn gemaakt van alle 
spoedlocaties waar humane risico’s zijn. Eind 2015 moeten de locaties waar zich 
verspreidingsrisico’s of ecologische risico’s voordoen inzichtelijk zijn. Humane risico’s moeten dan 
zijn weggenomen.  
 
In het bodemconvenant wordt daarnaast een basis gelegd voor het gebiedsgerichte 
grondwaterbeheer. In de toekomst zal het beleidsveld bodem steeds meer aansluiten bij 
ruimtelijke ontwikkeling. Het bodemconvenant spreekt over een integrale visie op de ondergrond, 
waarbij de functies boven en onder maaiveld op elkaar worden afgestemd.  
 

Saneringslocaties en andere projecten  

In de hoofdstukken 3 en 4 is beschreven welke projecten de gemeente in 2010-2014 aanpakt. Een 
aantal bodemsaneringen is gestart in de vorige periode en loopt nog door. Deze (lang)lopende 
projecten worden bekostigd met financiële middelen die resteren uit de periode 2005-2009. Alle 
resterende middelen zijn gereserveerd en gekoppeld aan projecten.  
 
 

Resterende middelen ISV 1 en ISV 2  € 3.900.928 

Aanvullend Wbb-budget afwikkeling ongerechtvaardigde verrijking  €    258.193  

Totaal resterend budget voor besteding in de periode 2010-2014 € 4.159.121 

 

Financiële middelen 2010-2014  

In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke financiële middelen gemeente Hengelo in de periode 2010-
2014 tot haar beschikking heeft. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente een Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing (ISV 3) en een decentralisatie-uitkering bodemsanering (DUB):  
 
 

ISV 3-middelen  € 1.170.000 

DUB voor de periode 2010-2014  € 2.464.558 

Resterende Wbb-middelen 2005-2009  €      80.238 

Totaal beschikbaar Rijksbudget voor de periode 2010-2014 € 3.714.796 

 
De ISV 3-middelen zijn toegekend door het ministerie van VROM in een beschikking. Vanaf 2011 
worden deze middelen ondergebracht in de decentralisatie-uitkering stedelijke vernieuwing. De 
DUB is afkomstig uit het Gemeentefonds. De hoogte hiervan wordt bepaald in de Juni- en 
Septembercirculaires. In iedere circulaire kan de hoogte van de DUB worden bijgesteld.  
 

Verantwoording  

In de periode 2010-2014 hoeft er geen financiële verantwoording te worden afgelegd aan het 
ministerie van VROM, zoals dat in de voorgaande jaren het geval was. De bestedingen worden 
verantwoord aan de gemeenteraad volgens de planning&control cyclus. Vanaf 2011 wordt jaarlijks 
een verslag aan het college aangeboden waarin wordt bericht over de uitvoering van de 
bodemsaneringsoperatie en de kosten hiervan.  
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Aan het ministerie van VROM wordt prestatieverantwoording afgelegd over de afspraken uit het 
bodemconvenant. Hiervoor dienen de overzichten van de spoedlocaties die eind 2010 en eind 2015 
moeten worden aangeleverd. Daarnaast is in het bodemconvenant afgesproken dat er een mid 

term review plaatsvindt, waarmee de voortgang van de afspraken wordt beschreven. Net als in de 
vorige periode, zal er tevens een jaarlijkse monitoring aan VROM plaatsvinden, waarbij gegevens 
worden verstrekt over onder meer het aantal uitgevoerde onderzoeken en saneringen.  
 

Samenvatting  

Hieronder wordt in een overzicht weergegeven wat gemeente Hengelo in de periode van 2010 t/m 
2014 van plan is volgens dit bodemsaneringsprogramma:  
 
 
Afspraken over spoedlocaties   

Overzicht humane spoedlocaties 2010  

Overzicht overige spoedlocaties 2015  

  

Uitvoering van het bodemconvenant   

Gegevens aanleveren voor mid term review  2011 

Opstellen gebiedsgericht grondwaterbeleid  2011 

Opstellen integrale visie op de ondergrond  2011-2014  

  

Stortlocaties   

Evaluatie project Twente Heideweg  2010-2011 

Verder onderzoek naar de afbraak van HCH  2011-2014  

Onderzoek naar stortlocaties als aanvulling op het project Twente Heideweg  2011-2014  

  

Uitvoering taken uit de rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming   

Opstellen nieuw bodembeleidsplan  2011 

Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming  2010-2014 

  

Bodemsaneringen  

Uitvoering lopende saneringsprojecten die gestart zijn in vorige periode  2010-2014  

Uitvoering saneringsprojecten zoals beschreven in het bodemsaneringsprogramma  2010-2014 

  

Verantwoording   

Financiële verantwoording volgens planning&control cyclus  2010-2014 

Prestatieverantwoording aan VROM middels jaarlijkse monitoring  2010-2014  

Prestatieverantwoording middels jaarlijks verslag aan college  2011-2014  
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Inleiding  
 
 
De gemeente Hengelo is sinds 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb). Deze wet en 
alle daarop gebaseerde regelgeving en beleidsregels vormen het wettelijk kader voor de aanpak 
van bodemverontreiniging. Het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (het 
‘bodemconvenant’) bepaalt de richting van het landelijke beleid voor de periode 2010-2015.  
 
Om deze taak uit te voeren ontvangt de gemeente financiële middelen van het Rijk. Afgesproken is 
dat het Rijk tot 2030 bijdraagt aan de bodemsaneringsoperatie. In het derde Nationaal Milieuplan 
heeft het Rijk de verwachting geuit dat dan alle ernstige bodemverontreinigingen beheersbaar zijn.  
 
Voor iedere budgetperiode van vijf jaar stelt de gemeente een meerjarenprogramma op. In dit 
programma is opgenomen dat voor wat betreft de ISV-bodem-middelen uitvoering wordt gegeven 
aan de afspraken uit het bodemconvenant. Het meerjarenprogramma is goedgekeurd door het 
ministerie van VROM. Het voorliggende bodemsaneringsprogramma betreft het uitwerkingsvoorstel 
voor het onderdeel bodem van dit programma. Hierin wordt op een meer gedetailleerd niveau 
beschreven welke projecten er in de periode 2010-2014 worden uitgevoerd. 
 
Bij het formuleren van dit bodemsaneringsprogramma is het SIKB Normblad 8002 in acht 
genomen. Dit normblad beschrijft kwaliteitsborging van de gemeentelijke bodemtaken. De 
gemeente neemt deel aan de Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming en houdt zich zodoende aan 
dit normblad.  
 
Het bodemsaneringsprogramma dient vooral voor de verantwoording aan de gemeenteraad van 
Hengelo. In aanvulling op dit bodemsaneringsprogramma wordt een verdeelbesluit voor de periode 
2010-2014 vastgesteld waarin de besteding van de bodemsaneringsmiddelen is beschreven. Dit 
Verdeelbesluit bodemsaneringsmiddelen 2010 t/m 2014 is als niet openbare bijlage bij dit 
bodemsaneringsprogramma opgenomen.  
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Hoofdstuk 1: Beleid volgens het bodemconvenant 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het landelijke bodembeleid. In de komende jaren wordt de richting van dit 
beleid bepaald door het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (het 
bodemconvenant). Dit convenant is op 10 juli 2009 ondertekend door het Rijk (de ministers van 
VROM, LNV en V&W), het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
de Unie van Waterschappen. Gemeente Hengelo heeft aan de VNG aangegeven dat zij zich bindt 
aan de afspraken die in het bodemconvenant worden gemaakt1.  
 
Paragraaf 1.1 geeft weer hoe het bodembeleid zich ontwikkelt. In paragraaf 1.2 wordt ingegaan op 
de concrete afspraken die in het bodemconvenant zijn gemaakt.  
 

1.1 Landelijke beleidsontwikkeling  

Het bodembeleid wordt steeds meer integraal benaderd. Dit is een ontwikkeling die op veel 
beleidsterreinen plaatsvindt, bijvoorbeeld met betrekking tot de komst van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (WABO). Er is al een verschuiving waarneembaar waarbij het 
vakgebied bodem steeds dichter bij ruimtelijke ontwikkeling komt te liggen. Het bodemconvenant 
geeft hiervoor een handvat door kaders te bieden voor het gebruik van de ondergrond, de aanpak 
van de werkvoorraad en de gebiedsgerichte benadering van grootschalige 
grondwaterverontreinigingen.  
 
Dit laatste onderwerp verdient extra aandacht in het kader van de beschrijving van landelijke 
beleidsontwikkeling. De Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van een gevalsgerichte 
benadering. Tot een geval van bodemverontreiniging behoren verontreinigingen in de grond en het 
grondwater die in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen. Een 
bodemsanering richt zich in het bestaande wettelijk kader op het wegnemen van het geval van 
verontreiniging. In de gebiedsgerichte aanpak wordt de gevalsgerichte benadering losgelaten 
omdat ‘gevallen’ niet van elkaar kunnen worden onderscheiden. In Hengelo zijn er verschillende 
verontreinigingen in het (diepe) grondwater die elkaar overlappen. Omdat de pluimen in elkaar 
overlopen en uit overeenkomstige stoffen bestaan, is onduidelijk welke gedeelten van de 
verontreiniging door bepaalde historische (bedrijfs)activiteiten veroorzaakt zijn. Met andere 
woorden, het is niet na te gaan in hoeverre de bron van de verontreiniging en de pluim in 
technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen.  
 
Als het gebiedsgerichte grondwaterbeleid is vormgegeven (zie paragraaf 4.1), dan zal de gemeente 
de verantwoordelijkheid voor verontreinigingen in het diepe grondwater van de probleemhebbers 
overnemen in ruil voor een afkoopsom. De gemeente vervult de rol als gebiedsbeheerder en stelt 
een gebiedsbeheerplan op waarin de sanering en/of beheersing van de grondwaterverontreiniging 
wordt beschreven.  
 
De Wbb bevat momenteel geen bepalingen over de gebiedsgerichte aanpak. Hoewel de wet het 
geval van verontreiniging als uitgangspunt hanteert, is de gebiedsgerichte aanpak niet verboden op 
basis van de wet. De clusteraanpak, die beschreven wordt in artikel 42 van de Wbb, biedt al een 
opening in afwijking van de gevalsgerichte benadering. In het bodemconvenant is afgesproken dat 
het ministerie van VROM voor 1 januari 2010 een wetsvoorstel aan de Ministerraad zal toezenden 
waarmee de gebiedsgerichte benadering wordt opgenomen in de Wbb. De Ministerraad is op 9 juli 
2010 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel medio 2011 
in werking.  
 
De wetswijziging waarmee de gebiedsgerichte benadering in de wet wordt opgenomen, betreft de 
aanpassing eerste tranche van de Wbb. In een tweede tranche zullen verdergaande aanpassingen 
worden gedaan. Hiervoor richt men zich op 2015, wanneer het bodemconvenant afloopt. De 
verwachting is dat het bodembeleid onderdeel zal worden van het beleid omtrent ruimtelijke 
ontwikkeling. De ondergrond zal een steeds belangrijkere plaats gaan innemen en meer integraal 
benaderd worden.  
 

                                                
1 Brief van 9 november 2009 (kenmerk BVL/320249).   
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1.2 Doelstellingen bodemconvenant    

In het bodemconvenant zijn concrete afspraken gemaakt over de aanpak van de werkvoorraad. De 
locaties waar bodemverontreiniging bij het huidige (of beoogde) gebruik zorgt voor 
onaanvaardbare risico’s moeten met voorrang worden aangepakt. De zogenoemde ‘spoedlocaties’ 
zijn die locaties waar sprake is van humane risico’s, ecologische risico’s of verspreidingsrisico’s als 
gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
 
Het bodemconvenant maakt onderscheid tussen de humane spoedlocaties en de spoedlocaties 
wegens overige risico’s (ecologie en verspreiding). Hierover zijn verschillende afspraken gemaakt 
in artikel 7 van het bodemconvenant:  
 
≠ Locaties waar bodemverontreiniging leidt tot humane risico’s 

 
De bevoegde overheden Wbb zullen uiterlijk op 31 december 2010 een overzicht gereed 

hebben van de humane spoedlocaties. In dit overzicht zal per locatie worden aangegeven welke 

(tijdelijke) maatregelen zijn genomen of zijn voorzien.  

 
Partijen zullen bewerkstelligen dat in alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarvan 

de sanering bij huidig gebruik spoedeisend is wegens humane risico’s, uiterlijk in 2015 een 

noodzakelijke sanering zal hebben plaatsgevonden dan wel tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

zijn genomen waarmee de risico’s afdoende worden beheerst.   

 
≠ Locaties waar bodemverontreiniging zorgt voor ecologische risico’s en/of verspreidingsrisico’s  

 
De bevoegde overheden Wbb zullen uiterlijk op 31 december 2015 een overzicht gereed 

hebben van de spoedlocaties waar sprake is van overige risico’s (ecologie en verspreiding). In 

dit overzicht zal per locatie worden aangegeven welke (tijdelijke) maatregelen zijn genomen of 

zijn voorzien. Partijen zullen ernaar streven de risico’s van bodemverontreiniging in 2015 in 

ieder geval te hebben beheerst.  

 
Op 31 december 2015 eindigt de looptijd van het bodemconvenant, tenzij wordt besloten om deze 
te verlengen. Bodemverontreinigingen die zorgen voor ecologische risico’s of verspreidingsrisico’s 
hoeven volgens het bodemconvenant niet binnen een bepaalde termijn te zijn gesaneerd. In het 
derde Nationaal Milieuplan uit het Rijk de verwachting dat alle gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging voor 2030 zullen zijn gesaneerd. Deze verwachting is echter niet een 
concreet geformuleerde doelstelling richting de bevoegde overheden. In 2009 heeft de afdeling 
Beleid en Advies hierover contact gehad met Bodem+ (AgentschapNL) om dit te verduidelijken. Het 
agentschap gaf toen aan dat het Rijk tot 2030 de bodemsaneringsoperatie financiert. Daarom 
streeft de gemeente er naar om de sanering van alle spoedlocaties voor die datum te starten.  
 
Ernstige bodemverontreiniging die niet leidt tot humane, ecologische of verspreidingsrisico’s wordt 
gesaneerd op een ‘natuurlijk moment’. De sanering hiervan wordt alleen uitgevoerd als daarvoor 
een aanleiding ontstaat door bijvoorbeeld voorgenomen bouwactiviteiten of eigendomsoverdracht. 
Deze locaties hoeven niet voor een bepaalde datum gesaneerd te worden.  
 

1.3 Mid term review  

In het bodemconvenant is opgenomen dat er in 2011 een mid term review plaatsvindt, waarin 
wordt bepaald of de ambities van het bodemconvenant behaald kunnen worden. Alle bevoegde 
overheden rapporteren hiervoor aan het ministerie van VROM. Naar aanleiding van de mid term 

review wordt onderzocht of de doelstellingen van het bodemconvenant aanpassing behoeven. Een 
andere uitkomst op basis van de mid term review kan zijn dat de beschikbaar gestelde budgetten 
worden aangepast.  
 
Gemeente Hengelo heeft zich geconformeerd aan het bodemconvenant. Per brief is aangegeven 
dat het budget dat door het Rijk ter beschikking wordt gesteld hiervoor wel toereikend moet zijn. 
Veel andere gemeenten hanteren dit voorbehoud ook. In hoofdstuk 2 wordt beschreven in hoeverre 
de spoedlocaties inmiddels geïdentificeerd zijn. Hieruit volgt hoe groot de inspanningen van de 
gemeente in de komende jaren zullen zijn om de gemaakte afspraken na te komen.  
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Hoofdstuk 2: Aanpak werkvoorraad  
 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe gemeente Hengelo haar werkvoorraad in de periode 2010-
2014 aanpakt. In paragraaf 2.1 wordt de omvang van de werkvoorraad beschreven. Paragraaf 2.2 
vertelt meer over het onderscheid dat gemaakt wordt tussen locaties binnen de werkvoorraad en 
over de manier waarop de spoedlocaties worden geïdentificeerd.   
 

2.1 Werkvoorraad en inventarisatie mogelijke spoedlocaties   

In het kader van het Landsdekkend Beeld (LDB) is in 2004 door een extern bureau inzichtelijk 
gemaakt hoeveel locaties er landelijk verontreinigd zijn. Het uitgangspunt van het landelijke beleid 
was dat alle verontreiniging zou worden opgeruimd. Omdat de omvang van deze landelijke 
werkvoorraad veel groter was dan was voorzien, is dit uitgangspunt losgelaten. Landelijk is er in 
2007 daarom een selectie gemaakt uit de oorspronkelijke werkvoorraad. In deze selectie zijn alleen 
die locaties opgenomen waarvan de kans het grootste is dat hier een spoedeisende verontreiniging 
aanwezig is.  
 
In 2004 zijn circa 2300 locaties binnen gemeente Hengelo opgenomen in de werkvoorraad. Na de 
selectie in 2007 bleven er volgens het externe bureau nog 201 locaties van over. In het kader van 
het project LDB heeft de gemeente in 2008 de selectie uit 2007 gecontroleerd. Alle 201 locaties 
zijn hierbij nagelopen. Daarnaast heeft de gemeente locaties aan de lijst toegevoegd. Dit zijn 
locaties die door het externe bureau niet waren meegenomen, maar waarvan de gemeente toch 
vermoedde dat bodemverontreiniging risico’s zou kunnen opleveren. Sommige stortlocaties zijn 
bijvoorbeeld op de lijst van mogelijke spoedlocaties geplaatst. Na de controle van de gemeente is 
een lijst ontstaan van 231 locaties.  
 
In 2008 is geïnventariseerd welke informatie al in het gemeentelijk bodemarchief bekend was over 
de 231 locaties. De meeste locaties bleken al in voldoende mate te zijn onderzocht, waardoor kon 
worden vastgesteld dat deze van de lijst verwijderd konden worden. Er bleven 96 locaties over die 
nog niet of onvoldoende onderzocht waren.  
 
In 2009 heeft de gemeente historische onderzoeken laten uitvoeren voor de 96 mogelijke 
spoedlocaties. Hierbij is in kaart gebracht welke bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten er op die 
locaties hebben plaatsgevonden. Niet alleen het gemeentelijk bodemarchief is hiervoor 
geraadpleegd, maar ook het hinderwetarchief en het bouwarchief. Vervolgens heeft het betrokken 
onderzoek- en adviesbureau bekeken welke onderzoeksstrategie nodig was om te onderzoeken of 
er een bodemverontreiniging aanwezig is en of deze risico’s oplevert voor de mens of het milieu.  
 

2.2 Aanpak spoedlocaties  

In het bodemconvenant is de afspraak gemaakt dat eind 2010 alle spoedlocaties waar sprake is 
van humane risico’s in beeld zijn. Om zo’n overzicht te kunnen maken zijn er in 2009 en 2010 
bodemonderzoeken uitgevoerd bij de 62 overgebleven mogelijke spoedlocaties. Op basis van de 
Wet bodembescherming (Wbb) rust de onderzoeksinspanning op de eigenaar van een mogelijke 
spoedlocatie, wanneer die eigenaar een bedrijf is en er in het verleden op de locatie al een 
bodemverontreiniging is aangetoond. De gemeente heeft het onderzoek laten uitvoeren op de 
overige mogelijke spoedlocaties die particulier eigendom zijn of waar in het verleden nog geen 
bodemonderzoek is uitgevoerd.  
 
Eind 2010 zal het overzicht van de humane spoedlocaties klaar zijn. Hiervoor worden momenteel 
nog onderzoeken uitgevoerd.  
 
Voor 7 locaties binnen de gemeente is in het verleden vastgesteld dat daar sprake is van een 
ernstige en spoedeisende (of urgente) verontreiniging. Het gaat hierbij om 6 locaties waar zich 
verspreidingsrisico’s voordoen en 1 locatie waar een ecologisch risico is vastgesteld. Onderzocht 
wordt of het vastgestelde ecologisch risico nog actueel is. Op 3 locaties waar sprake is van een 
verspreidingsrisico wordt een bodemsanering uitgevoerd.  
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Hoofdstuk 3: Saneringslocaties  
 
 
Binnen de gemeente Hengelo bevindt zich een aantal complexe saneringsprojecten. Enkele van 
deze locaties worden in dit hoofdstuk toegelicht. In het verdeelbesluit zijn ook verschillende 
saneringsprojecten beschreven.  
 

3.1 Hart van Zuid   

In het centrum van Hengelo wordt het project Hart van Zuid uitgevoerd, waarbij circa 50 hectare 
bedrijfsterrein wordt herontwikkeld tot onder meer woningbouw en maatschappelijke doeleinden. 
Hiervoor is een publiek-private samenwerkingsconstructie opgericht, het projectbureau Hart van 
Zuid. In 2005 is aan het projectbureau Hart van Zuid een bijdrage verleend in de 
bodemsaneringskosten. Deze bijdrage bedroeg 25 procent van de saneringskosten in de periode 
2005-2009.  
 
Voor de saneringen binnen het project Hart van Zuid die in de periode 2010-2014 zullen worden 
uitgevoerd, kan een aanvullende bijdrage in de saneringskosten worden verkregen vanuit de 
bodemsaneringsmiddelen.  
 

3.2 Complexe en bijzondere saneringsprojecten  

In het vorige bodemsaneringsprogramma zijn enkele saneringsprojecten genoemd die momenteel 
nog niet zijn afgerond. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij deze complexe en bijzondere 
saneringsprojecten.  
 

Chopinstraat 10  

Deze locatie was opgenomen in het bodemsaneringsprogramma 2000-2004. In deze periode heeft 
er geen sanering plaatsgevonden. Daarom zijn de gereserveerde ISV-bodem-middelen 
doorgeschoven naar de periode 2005-2009. In die periode is de reservering opgehoogd.  
 
In 2009 is er op grond van actualisatieonderzoek vastgesteld dat er geen sprake is van een actueel 
verspreidingsrisico. Er wordt niet voldaan aan het criterium dat de verontreiniging zich jaarlijks met 
meer dan 1000 m3 verspreid. Op basis van het actualisatieonderzoek is er een herbeschikking 
genomen. De verontreiniging is nu aangemerkt als een ernstig, niet spoedeisend geval van 
bodemverontreiniging. Op een zogenoemd ‘natuurlijk moment’ zal de verontreiniging worden 
gesaneerd. Het gereserveerde middelen uit de ISV 1- en ISV 2-perioden zijn zodoende niet ingezet 
voor sanering van de locatie.  
 
Op de locatie Chopinstraat 10 heeft zich de zogenaamde Prowi-affaire afgespeeld. Vanwege deze 
geschiedenis is besloten om de locatie in dit bodemsaneringsprogramma te noemen, hoewel er 
eigenlijk geen sprake meer is van een saneringsproject.   
 

Enschedesestraat 200  

Door de provincie Overijssel is in het verleden een beschikking afgegeven waarin de ernst en 
urgentie van de verontreiniging is vastgelegd. Tevens heeft de provincie toentertijd toegezegd om 
de sanering ter hand te nemen. Het project is echter niet opgepakt.  
 
In 2008 heeft de gemeente met de eigenaren van deze locatie afspraken gemaakt over de 
uitvoering van de bodemsanering. Afgesproken is dat de eigenaren een eenmalige financiële 
bijdrage betalen aan de saneringskosten. De overige saneringskosten worden door de gemeente 
bekostigd met ISV-bodem-middelen. Daarom is in de jaarschijf 2009, waarin de nog resterende 
ISV 2-middelen opnieuw zijn verdeeld, een reservering voor deze locatie gehandhaafd.  
 
In 2010 is een overeenkomst gesloten waarin de afspraken tussen de eigenaren en de gemeente 
zijn vastgelegd. De saneringswerkzaamheden zijn gestart in september 2010. In het eerste 
kwartaal van 2011 zal de sanering (naar verwachting) formeel worden afgerond.  
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Ter plaatse van de Enschedesestraat bevindt zich ook nog een verontreiniging in het diepe 
grondwater. De bronlocatie van deze verontreiniging is niet bekend. Deze pluim zal worden 
opgepakt met de gebiedsgerichte aanpak voor het diepe grondwater. Omdat de bronlocatie niet 
bekend is, is er sprake van een vangnetgeval.  
 

Voormalig Holec/Hazemeijerterrein (Tuindorpstraat 61)  

In 2008 is door de vorige eigenaar van de locatie een saneringsplan voorgelegd aan de gemeente. 
Dit saneringsplan is echter tot op heden niet uitgevoerd als gevolg van het faillissement van deze 
eigenaar. In 2009 is het terrein overgenomen door BOEi bv. De nieuwe eigenaar wil enkele 
wijzigingen aanbrengen in het saneringsplan en daarna de sanering uitvoeren. De afdeling 
Handhaving heeft de huidige eigenaar aangeschreven over de noodzaak van een spoedige 
sanering.  
 

3.3 Nazorg  

Old Ruitenborgh  

In 1989 is in de wijk Old Ruitenborgh te Hengelo een hydrologisch isolatiesysteem (ringdrain) 
aangebracht om een met afvalstoffen opgevulde voormalige kleiwinput te isoleren. Voor het beheer 
en onderhoud van het isolatiesysteem worden periodiek metingen verricht. In de jaarschijf 2009 is 
een reservering opgenomen voor de jaarlijkse monitoringskosten voor een periode van 20 jaar.  
 

TOP Beckum  

De voormalige depot Beckum aan de Haaksbergerstraat (TOP Beckum) betreft een gesaneerde 
stortlocatie in het landelijk gebied. Er worden nazorgmaatregelen uitgevoerd waarbij het 
grondwater regelmatig gemonitoord wordt.  
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Hoofdstuk 4: Projecten  
 
 
In hoofdstuk 3 zijn enkele complexe saneringslocaties beschreven die in de periode 2010-2014 
worden aangepakt. Dit hoofdstuk beschrijft de andere projecten op het gebied van bodem.  
 

4.1 Gebiedsgericht grondwaterbeleid  

Het grondwater onder het centrumgebied van Hengelo is op grote schaal verontreinigd. Deze 
verontreinigingen zijn ontstaan als gevolg van historische bedrijfsactiviteiten in het industriële 
verleden. De verontreinigingssituatie is complex. Vaak is niet precies bekend waar de 
verontreinigingen zich bevinden. Onderzoek naar omvang en diepte is lastig en kostbaar. Veel 
verontreinigingen overlappen elkaar, waardoor onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid voor een 
eventuele aanpak draagt. Hierdoor blijft een sanering vaak achterwege.  
 
De grondwaterverontreinigingen belemmeren activiteiten in het stedelijke gebied. 
Stadsontwikkelingen, aanleg van parkeergarages en bouwputbemalingen vallen duurder uit doordat 
extra bodemonderzoek of saneringsmaatregelen vereist zijn. Andere activiteiten die gehinderd 
kunnen worden, zijn bijvoorbeeld rioolvervanging, het afkoppelen van hemelwater, peilbeheer, 
beekherstel en de aanleg van duurzame ondergrondse energiesystemen zoals warmte-koude 
opslag (WKO).   
 
Een gebiedsgerichte aanpak van deze problematiek kan een oplossing bieden. Bij zo’n aanpak 
neemt de gemeente de verantwoordelijkheid voor een verontreiniging in het diepe grondwater over 
van een probleemeigenaar tegen betaling van een afkoopsom. Ook worden er afspraken gemaakt 
over de aanpak van de verontreiniging die zich in de bovengrond bevindt. De probleemeigenaar is 
meestal eigenaar van de bronlocatie waarop de verontreiniging is ontstaan.  
 
Gemeente Hengelo is bezig met de ontwikkeling van het gebiedsgerichte grondwaterbeleid. 
Hiervoor zijn al verschillende stappen gezet in de voorgaande jaren. De eerste stap in het 
ontwikkelen van een visie bestond uit het inventariseren van belangen en belanghebbenden bij 
goed grondwater(beheer) in brede zin. Het resultaat is vastgelegd in het document ‘Visie op de 
grondwaterkwaliteit’ (2006). Deze visie werd opgesteld in samenspraak met de zogenoemde 
waterpartners, waaronder het waterschap Regge en Dinkel, de provincie Overijssel, Vitens en het 
projectenbureau Hart van Zuid. De visie werd vastgesteld door het college als grondslag voor het 
Grondwaterkwaliteitplan (2007). Het Grondwaterkwaliteitplan beschrijft een aantal beleidsmatige 
studies die nodig zijn voor het gebiedsgerichte grondwaterbeheer. Zoals bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van een Grondwateratlas, die 2008 is opgesteld. De atlas bestaat uit 28 kaarten 
waarop informatie wordt weergegeven over ondermeer de bodemopbouw, geohydrologie, 
grondwaterkwantiteit en bestaande grondwaterverontreinigingen.  
 
Het gebiedsgerichte grondwaterbeleid is in ontwikkeling. De manier waarop de gebiedsgerichte 
aanpak wordt uitgevoerd, zal worden beschreven in het gebiedsbeheerplan. Het beleidsstuk en het 
gebiedsbeheerplan worden in de periode 2010-2014 ontwikkeld.  
 
Vooruitlopend op het beleidsstuk wordt in 2010 een afkoopstrategie vastgesteld. Hiermee wil de 
gemeente de huidige stagnatie doorbreken en de onzekerheid van de grondwaterproblematiek in 
ruimtelijke projecten, zoals bijvoorbeeld Hart van Zuid, wegnemen. Het afkoopinstrumentarium is 
generiek toepasbaar voor Hengelo en beschrijft welke randvoorwaarden er gelden voor deelname 
aan de gebiedsgerichte aanpak. In de periode 2010-2014 zullen op basis van de afkoopstrategie 
onderhandelingen worden gevoerd met probleemeigenaren over de afkoop van de 
grondwaterproblematiek.  
 
Hoewel de huidige wet- en regelgeving nog niet volledig is toegerust op de gebiedsgerichte 
benadering, kan wel worden gesteld dat landelijk een groot draagvlak voor is. Dat blijkt uit het 
bodemconvenant, waaruit onderstaande passages afkomstig zijn:  
 
≠ Artikel 6.2.1 
 

Partijen zullen voor bodemverontreiniging met grootschalige grondwaterverontreiniging een 

gebiedsgerichte benadering bevorderen. Bij deze gebiedsgerichte aanpak staat de samenhang 
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met grondwaterbeheer centraal. Partijen zullen waar dit nodig is regionale bestuurlijke 

arrangementen ontwerpen om tot de gewenste gebiedsgerichte aanpak te komen.  
 
≠ Artikel 6.2.3  
 

Partijen zullen zich inspannen om te komen tot een mogelijkheid van afkoop van 

aansprakelijkheid voor de sanering van de verontreiniging in het diepere grondwater, al dan 

niet in combinatie met een lokale, regionale of landelijke specifieke financiële voorziening die 

de afkoopsommen beheert en de verantwoordelijkheid voor de sanering van het diepere 

grondwater overneemt. Deze inspanning zal ook betrekking hebben op het voorkomen van 

privaatrechtelijke schade bij derden en het onder voorwaarden geven van een vrijwaring 

daarvoor.   
 
In het bodemconvenant is tevens opgenomen dat de Wet bodembescherming zodanig wordt 
gewijzigd dat er een juridische grondslag voor de gebiedsgerichte benadering van 
grondwaterverontreinigingen wordt gecreëerd. Naar verwachting wordt deze wijziging medio 2011 
van kracht.  
 

4.2 Ondergrond  

In de toekomst zal bodem steeds meer onderdeel worden van het beleidsveld ruimtelijke ordening. 
Er komt meer nadruk te liggen op integraal beheer en gebruik van de bodem. In het 
bodemconvenant maken de Partijen daarom ook afspraken over de ondergrond:  
 
≠ Artikel 5.1.1  
 

Partijen zullen vormgeven aan het beginsel van duurzaam gebruik van de ondergrond en 

uitwerking geven aan het (dynamisch) begrippenkader dat hiervoor relevant is. Uitgangspunten 

hierbij zijn dat (1) de verschillende vormen van gebruik van de ondergrond niet tot 

onaanvaardbare verstoring van het bodem- en watersysteem leiden en (2) ook onderling niet 

tot aantasting van gebruiksmogelijkheden leiden en (3) elke vorm van gebruik en het 

afzonderlijk of gecombineerd gebruik op duurzame wijze kan plaatsvinden met behoud van de 

functies genoemd in de intentieverklaring.  
 
Het gebruik van de ondergrond hangt samen met de gebiedsgerichte benadering van 
grondwaterverontreinigingen. Gemeente Hengelo streeft naar een integraal beleid voor de 
ondergrond. De aanpak van grondwaterverontreinigingen raakt ook belangen met betrekking tot 
locatie- en gebiedsontwikkeling, kwantitatief grondwaterbeheer en het benutten van de ondergrond 
(bijvoorbeeld in relatie tot het behalen van energiedoelstellingen). Zo’n integrale visie op de 
ondergrond legt grondslagen voor de afstemming tussen een inhoudelijke aanpak van 
grondwaterverontreinigingen enerzijds, en de ontwikkelingsplannen voor locaties, 
grondwaterpeilbeheer en ondergronds gebruik anderzijds.  
 
In 2009 is geconcludeerd dat het vormgeven van een integrale visie op de ondergrond niet op 
korte termijn gerealiseerd kon worden. Omdat de noodzaak bestaat een aantal bodemproblemen 
spoedig op te lossen, is afgesproken om eerst een gebiedsgericht beleid voor de 
grondwaterkwaliteit op te stellen. De Wet bodembescherming en het bodemconvenant vormen 
hiervoor de basis. Bij dit ‘kernbeleid’ kan op latere momenten worden aangesloten door andere 
sectoren. Voorwaarde hiervoor is dat het gebiedsgericht grondwaterbeleid zich beperkt tot 
hoofdlijnen, zodat de aansluiting van andere beleidsterreinen niet beperkt wordt.  
 
In de periode 2010-2014 wordt zodoende prioriteit gegeven aan het gebiedsgerichte beleid voor 
grondwaterverontreinigingen. Later in deze periode zal een integrale visie op de ondergrond 
worden ontwikkeld.  
 

4.3 Stortlocaties  

In 2004 is het NAVOS-project afgerond. Het doel van dit project was het formuleren van haalbare 
voorstellen met betrekking tot de inhoud, organisatie en financiering van de nazorg van voormalige 
stortplaatsen. Een voormalige stortplaats is een terrein waar in het verleden afval is gestort, al dan 
niet onder toezicht van de overheid. Het stortmateriaal kan bestaan uit huishoudelijk afval, 
bedrijfsafval of bouw- en sloopafval. ‘Voormalige’ wil zeggen dat er voor 1 september 1996 is 
gestopt met het storten van afval op die locatie.  
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Na de afronding van het project is in 2005 het advies van de werkgroep verschenen. Hierin is 
opgenomen dat de aanpak van alle voormalige stortplaatsen gewenst is.  
 
Er ontbreekt echter een helder juridisch kader voor de aanpak van voormalige stortplaatsen 
wanneer de saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming (Wbb) niet van toepassing is. Deze 
saneringsparagraaf is van toepassing op bodem in de zin van artikel 1 Wbb. Volgens vaste 
jurisprudentie2 is een stortlaag die voor meer dan 50 procent bestaat uit bodemvreemd materiaal 
geen bodem zoals is bedoeld in de Wbb. In het NAVOS-advies wordt gesteld dat het maken van 
een beleidskader een taak is van de bevoegde gezagen.  
 
In 2011 wordt een nieuw bodembeleidsplan opgesteld. Hierin zal worden beschreven hoe de 
gemeente omgaat met voormalige stortplaatsen.  
 
Met betrekking tot stortplaatsen moeten er drie projecten worden uitgevoerd:  
 

1. Evaluatie van het project Twente Heideweg  
2. (Verder) onderzoek naar de afbraak van HCH  
3. Onderzoek naar stortlocaties als aanvulling op het project Twente Heideweg  

 
Evaluatie van het project Twente Heideweg  

Het project Twente Heideweg is uitgevoerd in de jaren ’80 en ’90. Vanaf 1983 zijn er 
bodemonderzoeken uitgevoerd op verdachte percelen om aan te tonen of die percelen 
daadwerkelijk met HCH verontreinigd waren. In de onderzoeken is ook onderzocht of er op de 
verdachte percelen sprake was van bodemverontreiniging met kwik.  
 
In de periode 2000-2004 is de uitvoering van het project Twente Heideweg opgenomen in het ISV-
bodem-programma. Aan het einde van deze periode is afgesproken dat er een evaluatie zou 
plaatsvinden van het uitgevoerde project. Deze evaluatie is grotendeels uitgevoerd, maar de 
uitkomsten hiervan zijn niet goed inzichtelijk. Wegens de reorganisatie in 2006 is het project niet 
helemaal afgerond.  
 
In de periode 2010-2014 wordt het project Twente Heideweg afgerond door het opstellen van een 
evaluatie van het project, op basis waarvan beleidslijnen worden gevormd over de omgang met 
Twente Heideweg-locaties in de toekomst. Ons college heeft aan het ministerie van VROM laten 
weten dat het resterende Wbb-budget uit de periode 2005-2009 zal worden ingezet voor de 
evaluatie van het project Twente Heideweg3 (zie paragraaf 5.2). Daarnaast is de evaluatie van het 
project Twente Heideweg één van de extra bodemprestatie die de gemeente zal leveren ter 
afwikkeling van de ongerechtvaardigde verrijking van de gemeente (zie paragraaf 5.3).  
 
(Verder) onderzoek naar de afbraak van HCH  

Het resterende Wbb-budget uit de periode 2005-2009 zal daarnaast worden ingezet om het pilot-
onderzoek naar de afbraak van HCH een vervolg te geven (zie paragraaf 5.2). Het doel hiervan is 
met HCH-verontreinigde grond geschikt te maken voor hergebruik als secundaire bouwstof.  
 
Onderzoek naar stortlocaties als aanvulling op het project Twente Heideweg  
Het bodemonderzoek dat tijdens het project Twente Heideweg is uitgevoerd richtte zich op de 
parameters HCH en kwik. Stortlocaties die in dit project zijn meegenomen, zijn in dit kader niet op 
andere verontreinigingen onderzocht. In de periode 2010-2014 zal er aanvullend onderzoek 
worden uitgevoerd waarbij wordt onderzocht of er op deze stortlocaties andere 
bodemverontreiniging aanwezig is.  
 
Het uitvoeren van dit aanvullende onderzoek is als extra bodemprestatie opgenomen in de 
overeenkomst die de gemeente en het Rijk gesloten hebben ter afwikkeling van de verrekening van 
de ongerechtvaardigde verrijking door de gemeente (paragraaf 5.3).  
 

4.4 Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming  

In het kader van de Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming is er op de afdeling Beleid en Advies 
een kwaliteitscoördinator benoemd. In 2009 is er daarnaast een kwaliteitsteam in het leven 

                                                
2 Zie de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 januari 2008 (nr. 
200700610/1) en 11 maart 2009 (nr. 200802326/1/M2).  
3 Brief van 14 januari 2010 (registratienummer 331315).  
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geroepen dat naast de kwaliteitscoördinator bestaat uit bodemmedewerkers van de verschillende 
afdelingen. Dit team heeft kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd waaraan in 2010 gewerkt zal 
worden. Het kwaliteitsteam komt regelmatig bij elkaar om de voortgang hiervan en nieuwe ideeën 
te bespreken. In 2009 is tevens een kwaliteitshandboek op basis van Normblad Bodembeheer 8002 
vastgesteld.  
 
De kwaliteitsimpuls zal een vervolg krijgen in de periode 2010-2014. In deze periode zullen de 
volgende werkzaamheden worden verricht:  
 

1. Er wordt deelgenomen aan het POKB (SIKB Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer) 
en het ROKO (Overijssels kwaliteitsoverleg Bodem);   

2. De rol van kwalititeitszorgcoördinator wordt verder vorm gegeven;   
3. Er zal een verbreding van de kwaliteitsimpuls gaan plaatsvinden naar andere 

beleidsterreinen, zoals milieu;   
4. De procesauditoren van de afdeling Bedrijfsondersteuning voeren interne audits uit die 

begeleid worden door de kwaliteitszorgcoördinator;   
5. Er wordt deelgenomen aan visitaties aan andere Wbb-bevoegde gezagen, waarbij de 

kwaliteitscoördinator tevens de rol van teamleider bekleedt;  
6. Er zullen nieuwe procesbeschrijvingen worden opgesteld en aan het sectormanagement 

aangeboden ter goedkeuring;  
7. Bestaande procesbeschrijvingen zullen geactualiseerd worden;   
8. Er zal binnen het beleidsterrein Bodem een verdere kwaliteitsontwikkeling en verdieping 

van het kwaliteitsbesef plaatsvinden, ondermeer door de aanschaf en inrichting van het 
work flow management systeem (WFM) voor BIS4ALL.  
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Hoofdstuk 5: Afspraken uit de periode 2005-2009 
 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke rijksmiddelen er nog resteren uit de periode 2005-2009. 
Voor deze resterende middelen gelden prestatieafspraken die in de periode 2010-2014 kunnen 
worden uitgevoerd. In paragraaf 5.1 wordt het resterende Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV) beschreven. Paragraaf 5.2 en 5.3 gaan over de beschikbare Wbb-middelen.  
 
In de periode 2005-2009 heeft de gemeente van het Rijk ook een apparaatskostenvergoeding en 
een bijdrage voor de Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming verkregen. Hieruit resteren geen 
middelen.  
 

5.1 Restant Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 1 en ISV 2) 

Vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) verkrijgt de gemeente middelen die 
bestemd zijn voor het aanpakken van bodemverontreiniging. Deze middelen kunnen worden 
ingezet voor locaties waar bodemverontreiniging zorgt voor vertraging van herontwikkeling.  
 
De gemeente heeft ISV-bodem-middelen ontvangen voor de perioden 2000-2004 (ISV 1) en 2005-
2009 (ISV 2). Het budget voor ISV 1 bedroeg € 3.793.175. Voor ISV 2 is door VROM € 3.554.136 
ter beschikking gesteld.  
 
Uit beide perioden resteren nog financiële middelen. Dat komt omdat de projecten waarvoor deze 
middelen gereserveerd waren op een later moment gesaneerd zijn en omdat de werkelijke 
saneringskosten minder bedroegen dan de geraamde kosten. Er resteerde op 1 januari 2010 nog 
€ 3.900.928 uit ISV 1 en ISV 2.  
 
In juni 2009 heeft het college de jaarschijf 2009 van de ISV-bodem-middelen vastgesteld4. Alle 
nog resterende ISV-bodem-middelen zijn in deze jaarschijf aan lopende projecten gekoppeld en 
kunnen na 2009 besteed worden.  
 

5.2 Resterende Wbb-middelen 

Gemeente Hengelo heeft in de periode 2005-2009 Wbb-middelen ontvangen. Deze middelen zijn 
bedoelde voor bodemproblemen in het landelijke gebied. De middelen zijn aangewend voor de 
nazorg ter plaatse van het voormalige depot Beckum (TOP Beckum).  
 
Na afloop van de periode 2005-2009 resteren er nog wel Wbb-middelen, omdat de nazorg van TOP 
Beckum minder heeft gekost dan was geraamd. Dit betreft een bedrag van € 80.238. Dit bedrag is 
als balanspost opgenomen en zal in 2010 worden aangewend voor de evaluatie van het project  
Twente Heideweg. Dit project was in het bodemsaneringsprogramma 2005-2009 opgenomen, maar 
is niet als zodanig uitgevoerd. Daarnaast wil de gemeente de resterende middelen inzetten voor 
(verder) onderzoek naar de afbraak van HCH.  
 

5.3 Afwikkeling ongerechtvaardigde verrijking  

In het verleden heeft het Rijk de bodemsanering betaald van locaties die eigendom waren van de 
gemeente. De waarde van deze locaties is als gevolg van de bodemsanering gestegen. Door de 
verkoop van deze locaties is de gemeente ongerechtvaardigd verrijkt. Op grond van artikel 75 lid 3 
van de Wet bodembescherming kan het Rijk saneringskosten verhalen op degene die 
ongerechtvaardigd verrijkt is.  
 
Medio 2009 is de gemeente door SenterNovem (Bodem+) geïnformeerd over de wijze waarop de 
afwikkeling van het kostenverhaal zou plaatsvinden. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente 
het bedrag ter hoogte van de ongerechtvaardigde verrijking niet hoeft terug te betalen als deze 
middelen worden ingezet voor extra bodemprestaties. Dit zijn saneringen of activiteiten die niet in 
het bodemsaneringsprogramma 2005-2009 zijn opgenomen. De hoogte van de claim bedraagt 
€ 258.193. Begin 2010 hebben het Rijk en de gemeente een overeenkomst gesloten over de 
uitvoering van extra bodemprestaties waarmee dit bedrag wordt gecompenseerd5.  

                                                
4 Collegebesluit ISV-bodem-middelen jaarschijf 2009 van 23 juni 2009 (registratienummer 295796).   
5 Overeenkomst ongerechtvaardigde verrijking gemeente Hengelo van 6 mei 2010 (registratienummer 
361582). Zie ook het collegebesluit van 1 juni 2010 (registratienummer 347524).  
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Voor de verrekening van dit bedrag zal de gemeente de volgende extra bodemprestaties leveren:  
 

- het aanschaffen van een work flow management systeem, waarmee in het bestaande 
bodeminformatiesysteem een systeem voor processturing wordt opgenomen;  

- onderzoek naar stortlocaties als aanvulling op het project Twente-Heideweg waarbij alleen 
de parameters HCH en kwik zijn onderzocht (zie paragraaf 4.3);  

- ontwikkeling van een visie op de ondergrond, waarin bodemfuncties worden afgestemd op 
ruimtelijke ontwikkelingen, duurzame projecten zoals bodemenergie en de aanpak van 
bodemverontreiniging.  

 
Overeengekomen is dat de extra bodemprestaties worden opgenomen in het meerjarenprogramma 
2005-2009. Het ministerie van VROM heeft de gemeente een aanvullende toekenningsbeschikking 
gestuurd waarin het Wbb-budget voor de periode 2005-2009 wordt verhoogd met het genoemde 
bedrag. Hiervoor is € 258.193 vanuit de reserve bodemsanering beschikbaar gesteld. De uitvoering 
van de extra bodemprestaties vindt echter plaats in de periode 2010-2014. Hierover hoeft geen 
verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd.  
 
Voor de aanschaf en ingebruikname van een work flow management systeem (WFM4all voor 
BIS4all) zijn inmiddels al stappen ondernomen. Het onderzoek naar stortlocaties en de 
ontwikkeling van een visie op de ondergrond zullen in gang worden gezet nadat de work flow 
manager geïmplementeerd is en zodoende bekend is welk budget er nog resteert.  
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Hoofdstuk 6: Financiële middelen 2010-2014  
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de 
periode 2010-2014. Daarnaast wordt beschreven welke eigen middelen de gemeente inzet. In 
paragraaf 6.4 wordt omschreven welke subsidieregelingen gelden.  
 
De wijze waarop de beschikbare budgetten worden ingezet, zijn opgenomen in het Verdeelbesluit 
bodemsaneringsmiddelen 2010 t/m 2014 (niet openbare bijlage bij dit 
bodemsaneringsprogramma).  
 

6.1 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 3)  

Voor de periode 2010-2014 heeft het Rijk aan gemeente Hengelo een investeringsbudget stedelijke 
vernieuwing (ISV) ter beschikking gesteld ter hoogte van € 6.188.141,78. Hiervan is € 1.170.000 
bedoeld voor de aanpak van de bodemproblematiek. In het meerjarenprogramma voor deze 
periode, dat door de raad is vastgesteld op 15 december 20096, is opgenomen dat dit bedrag 
bedoeld is voor bodem.   
 
Per 1 januari 2011 wordt de Wet Stedelijke Vernieuwing ingetrokken. Deze wet vormt de basis van 
het ISV en met de intrekking hiervan komt het ISV zodoende te vervallen. De derde ISV-periode 
duurt zodoende maar één jaar (2010).  
 
In het overgangsjaar 2010 wordt nog uitbetaald op basis van de Wet Stedelijke Vernieuwing. De 
ISV-bodem-middelen worden zodoende als vooruit ontvangen bedragen op de balans gezet. Dit 
voorschot zal bij intrekking van die wet in 2011 via een overgangsbepaling worden omgezet in een 
definitieve bijdrage. Daarna brengt het Rijk het budget onder in de decentralisatie-uitkering 
stedelijke vernieuwing.  
 

6.2 Decentralisatie-uitkering bodemsanering  

Het Wbb-budget is overgegaan in de decentralisatie-uitkering bodemsanering (DUB). Voor de 
periode 2010-2014 ontvangt de gemeente een uitkering ter hoogte van € 2.464.5587. De hoogte 
van deze uitkering is bepaald aan de hand van een verrekening van de apparaatskosten-
vergoeding. Daarnaast zijn deze middelen bedoeld voor het voortzetten van de Kwaliteitsimpuls 
Wet bodembescherming en de bodemsaneringsopgave.  
 
Na verrekening van de apparaatskostenvergoeding zullen de middelen uit de decentralisatie-
uitkering bodemsanering worden ingezet voor de nazorg van TOP Beckum. Daarnaast wordt de 
kwaliteitsimpuls voortgezet. In dit kader wordt er een bijdrage geleverd aan het SIKB voor het 
opstellen en onderhouden van Normblad 8002 en de HUM Wbb.  
 

6.3 Reserve bodemsanering  

De reserve bodemsanering bestaat uit eigen middelen van de gemeente. Op 1 januari 2010 
bedroeg het saldo € 760.186. De reserve kan worden ingezet voor gemeentelijke 
bodemproblemen, zoals bodemsaneringen die onderdeel uitmaken van civiele werken die in 
opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. Daarnaast kan met de reserve bodemsanering de 
uitvoering van gemeentelijke (wettelijke) taken worden bekostigd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
het ingrijpen bij calamiteiten. In het Verdeelbesluit bodemsaneringsmiddelen 2010 t/m 2014 is 
opgenomen op welke wijze de inzet van de reserve bodemsanering wordt voorzien. De middelen uit 
de reserve bodemsanering kunnen niet worden gebruikt voor bijdragen aan derden.  
 

                                                
6 Dit raadsbesluit heeft registratienummer 320076. Het meerjarenprogramma heeft registratienummer 320103.  
7 Dit bedrag is vastgesteld in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2010 voor de periode 2010-2014. De 
verdeling van middelen in het Gemeentefonds kan in iedere halfjaarlijkse circulaire worden aangepast.  
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6.4 Resterende Wbb-middelen  

Van de Wbb-middelen uit de periode 2005-2009 is nog € 80.238 beschikbaar. Deze middelen zullen 
worden aangewend voor de evaluatie van het project Twente Heideweg, dat is beschreven in 
hoofdstuk 4.  

6.5 Stimulering sanering door derden  

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden die tot doel hebben derden te stimuleren om tot 
sanering over te gaan.  
 

Bedrijvenregeling  

In het Besluit financiële bepalingen bodemsanering is een subsidiemogelijkheid voor bedrijven 
opgenomen. Bedrijven kunnen op grond van deze Bedrijvenregeling een subsidie krijgen voor het 
uitvoeren van een bodemsanering op hun terrein. Tot 1 januari 2008 konden bedrijven zich 
aanmelden voor de Bedrijvenregeling. Er zijn 77 locaties in Hengelo aangemeld door 45 
verschillende bedrijven / terreineigenaren. Voorwaarden voor subsidieverlening zijn onder meer:  
 

- er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging;   
- de verontreiniging moet spoedig gesaneerd worden of de noodzaak tot sanering komt voort 

uit voorgenomen activiteiten op het bedrijfsterrein;  
- de verontreiniging is (deels) veroorzaakt voor 1975;   
- het bedrijfsterrein is verworven voor 1995.  

 

Cofinanciering  

Bedrijven die niet aan de voorwaarden van de Bedrijvenregeling voldoen kunnen zich wenden tot 
Stichting Bodemcentrum. Deze bedrijven komen mogelijk in aanmerking voor cofinanciering. Dit is 
een saneringskorting tot 25 procent (plus 10 procent toeslag voor het MKB). Daarnaast kan deze 
stichting, die is opgericht op initiatief van het bedrijfsleven, het saneringstraject voor een bedrijf 
uitvoeren. Er zijn 8 bedrijven uit Hengelo die zich bij Stichting Bodemcentrum hebben aangemeld.  
 

Beleidsregel subsidieregeling bodemsanering Hengelo  

In het bodemsaneringsprogramma van de vorige periode, 2005-2009, was als bijlage het 
subsidieprogramma bodemsanering opgenomen. Hierin was beschreven op welke wijze de 
gemeente subsidie kan verlenen. Bij het voorliggende bodemsaneringsprogramma is geen 
subsidieprogramma bijgevoegd. Op 1 juni 2008 is de beleidsregel subsidieregeling bodemsanering 
in werking getreden. Op grond van deze subsidieregeling kan een subsidie aangevraagd worden 
voor het uitvoeren van bodemonderzoek of bodemsanering. Een subsidieprogramma is hierdoor 
niet nodig.  
 
De subsidieregeling dient twee doelen, te weten minimale eisen om in aanmerking te komen voor 
een subsidie en een maximale doelgroep die een beroep kan doen op de beleidsregel. Ook 
(deel)veroorzakers en terreineigenaren die bij de verwerving op de hoogte waren van de 
aanwezige bodemverontreiniging komen in aanmerking voor een subsidie op grond van deze 
subsidieregeling. In de subsidieregeling zijn onder meer de volgende voorwaarden opgenomen:  
 

- er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging;   
- de verontreiniging vormt een belemmering voor gewenste maatschappelijke 

ontwikkelingen;  
- de verontreiniging is veroorzaakt voor 1987;   
- de locatie komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit de Bedrijvenregeling of 

cofinanciering.  
 
De bijdragen die op grond van deze subsidieregeling worden verleend, zijn afkomstig uit het ISV-
bodem-budget. Daarom moet een subsidieaanvraag ook voldoen aan de uitgangspunten van het 
ISV. Vanaf 2011 wordt het ISV-budget uitgekeerd via de decentralisatie-uitkering stedelijke 
vernieuwing en hoeft er geen aanvullende toets op de voorwaarden van het ISV te worden gedaan. 
De subsidieregeling blijft het kader voor subsidieverlening vormen. In subsidieregeling wordt een 
subsidieplafond opgenomen ter hoogte van de reservering die in het verdeelbesluit staat.  
 
Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door middel van het beschikbaar gestelde 
aanvraagformulier. Een subsidieaanvraag wordt behandeld door de afdeling Beleid en Advies. 
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Iedere subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan het Coördinatieteam beheer bodemsaneringsgelden 
(Cbb), dat controleert of het beschikbaar stellen van de subsidie in overeenstemming is met de 
subsidieregeling. Het advies van het Cbb wordt bijgevoegd bij het collegevoorstel tot 
subsidieverlening.  
 
Na uitvoering van de werkzaamheden wordt een verzoek tot subsidievaststelling ingediend bij de 
afdeling Beleid en Advies. Deze afdeling toetst of er aan de voorwaarden is voldaan en stelt het 
college voor de subsidie vast te stellen. Daarna vindt de uitbetaling plaats.  



 19

Hoofdstuk 7: Verantwoording  
 
 
Dit bodemsaneringsprogramma zal gebruikt worden voor het afleggen van verantwoording over de 
uitgevoerde werkzaamheden. In dit hoofdstuk worden de wijze van verantwoording en enkele 
prestatie-indicatoren die daarbij gebruikt worden beschreven. Handhavingstaken op het gebied van 
bodem worden niet beschreven in dit programma. Bodem is één van de beschreven vakgebieden in 
het gecoördineerd handhavingbeleid 2010-2011 en het handhavingprogramma 20108. Hierin zijn 
prestatie-indicatoren voor bodemhandhaving opgenomen.  
 

7.1 Financiële verantwoording  

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de financieringstromen in de aanloop naar deze periode 
veranderd zijn. Hiermee samenhangend verandert ook de wijze waarop verantwoording over 
besteding van deze budgetten moet worden afgelegd:  
 

- In de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 is bepaald dat de verantwoording 
over het ISV 1- en ISV 2-budget moest worden afgelegd met behulp van berekening van 
het aantal bodemsaneringprestatie-eenheden (BPE). Deze prestatie-indicator wordt in de 
periode 2010-2014 niet meer gebruikt.  

 
- Verantwoording van besteding van het Wbb-budget heeft plaatsgevonden via de 

systematiek van single information single audit (SiSa). De gemeente heeft in dit kader 
gegevens aangeleverd over het aantal uitgevoerde bodemonderzoeken en afgeronde 
saneringen. Daarnaast is in kaart gebracht hoeveel beschikkingen er jaarlijks zijn 
afgegeven. Nu het Wbb-budget is ondergebracht in de decentralisatie-uitkering 
bodemsanering hoeft er geen SiSa-verantwoording meer plaats te vinden.  

 
In de periode 2010-2014 hoeft er geen financiële verantwoording te worden afgelegd aan het 
ministerie van VROM. Over de besteding van de decentralisatie-uitkering bodemsanering wordt 
verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. Dit geldt ook voor de besteding van het ISV 3-
budget dat in 2010 wordt uitgekeerd en vanaf 2011 wordt opgenomen in een decentralisatie-
uitkering stedelijke vernieuwing.   
 
Het voorliggende bodemsaneringsprogramma vormt met het verdeelbesluit dat als bijlage is 
opgenomen, de basis voor de verantwoording aan de raad. Deze verantwoording vindt plaats in de 
planning&control cyclus (marap, berap en jaarverslag). Aan het einde van de budgetperiode wordt 
aan de raad verslag gedaan over de voortgang van de bodemsaneringsoperatie.  
 
Daarnaast zal door de afdeling Beleid en Advies vanaf 2011 jaarlijks een verslag worden gemaakt 
over de bestedingen van het budget en het verloop van de uitvoering van de genoemde projecten. 
Dit verslag wordt aan het college aangeboden. De raad zal tevens worden ingelicht over de 
voortgang in de in hoofdstuk 3 en 4 genoemde projecten.  
 

7.2 Prestatieverantwoording   

Jaarlijkse monitoring aan VROM  

In de periode 2005-2009 is een aantal prestatie-indicatoren gebruikt voor het afleggen van 
prestatieverantwoording aan het ministerie van VROM. Hiervoor werden er gegevens uit het 
bodeminformatiesysteem aangeleverd voor een jaarlijkse monitoring. Ook in de periode 2010-2014 
zal deze jaarlijkse monitoring plaatsvinden. Het ministerie heeft echter aangegeven dat de wijze 
van monitoring zal veranderen. Momenteel is nog niet bekend welke gegevens er precies bij de 
monitoring over 2010 verlangd worden.  
 
In de jaarlijkse monitoring aan VROM werd ondermeer verslag gedaan van het aantal 
beschikkingen op grond van de Wet bodembescherming en het aantal ontvangen meldingen op 
grond van het Besluit uniforme saneringen (BUS-meldingen). Deze aantallen zijn ook in de periode 
2010-2014 van belang. Hiermee kunnen trends worden waargenomen, onder meer met betrekking 

                                                
8 Collegebesluit Vaststellen handhavingbeleid 2010-2011 en handhavingprogramma 2010 van 22 december 
2009 (registratienummer 326305).  
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tot het type saneringen dat wordt uitgevoerd en het aantal geplande en uitgevoerde saneringen. 
Daarnaast wordt het aantal bodemonderzoeken gemonitoord.  
 

Bodemconvenant  

In de periode 2010-2014 zal in ieder geval verantwoording moeten worden afgelegd over de 
afspraken die gemaakt zijn in het kader van het bodemconvenant (overzicht en aanpak van 
spoedlocaties). Aan het einde van 2010 moet aan het ministerie een overzicht worden overlegd 
waarop de humane spoedlocaties zijn aangegeven. Daarin moet per locatie worden aangegeven 
welke (tijdelijke) maatregelen zijn getroffen of zijn voorzien. Eind 2015 moet er een overzicht van 
de overige spoedlocaties geleverd kunnen worden.   
 
In het najaar van 2011 zal er een mid term review plaatsvinden waarmee wordt onderzocht in 
hoeverre de doelstellingen gehaald zijn of haalbaar zijn voor de betrokken partijen (zie paragraaf 
1.3). Er is nog niet bekend welke gegevens de gemeente voor de mid term review moet 
aanleveren.  
 
 
 


	Inhoudsopgave
	Samenvatting
	Bodembeleid
	Saneringslocaties en andere projecten
	Financiële middelen 2010-2014
	Verantwoording
	Samenvatting

	Inleiding
	1.1 Landelijke beleidsontwikkeling
	1.2 Doelstellingen bodemconvenant
	1.3 Mid term review

	Hoofdstuk 2: Aanpak werkvoorraad
	2.1 Werkvoorraad en inventarisatie mogelijke spoedlocaties
	2.2 Aanpak spoedlocaties

	Hoofdstuk 3: Saneringslocaties
	3.1 Hart van Zuid
	3.2 Complexe en bijzondere saneringsprojecten
	Chopinstraat 10
	Enschedesestraat 200
	Voormalig Holec/Hazemeijerterrein (Tuindorpstraat 61)
	3.3 Nazorg
	Old Ruitenborgh
	TOP Beckum

	Hoofdstuk 4: Projecten
	4.1 Gebiedsgericht grondwaterbeleid
	4.2 Ondergrond
	4.3 Stortlocaties
	4.4 Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming
	5.1 Restant Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 1 en ISV 2)
	5.2 Resterende Wbb-middelen
	5.3 Afwikkeling ongerechtvaardigde verrijking

	Hoofdstuk 6: Financiële middelen 2010-2014
	6.1 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 3)
	6.2 Decentralisatie-uitkering bodemsanering
	6.3 Reserve bodemsanering
	6.4 Resterende Wbb-middelen
	6.5 Stimulering sanering door derden
	Bedrijvenregeling
	Cofinanciering
	Beleidsregel subsidieregeling bodemsanering Hengelo

	Hoofdstuk 7: Verantwoording
	7.1 Financiële verantwoording
	7.2 Prestatieverantwoording
	Jaarlijkse monitoring aan VROM
	Bodemconvenant


