
Provincie Overijssel
Hoofdgroep Milieu en Waterstaat
Afdeling Milieu, Bodem- en gebiedsbescherming
Luttenbergstraat 2
8012 EE ZWOLLE

Hengelo 29 UUgUStUS 1997.

Prowi Interieur B .V  gevestigd aan de Chopinstraat 11 te Hengelo (O) ligt ingeklemd 
tussen een terrein van de Nederlandse Spoorwegen en een terrein dat naast ons ligt, 
Chopinstraat 10 en reeds door ons is gehuurd.
Het gehuurde terrein, maar vooral het terrein van de N.S. is zwaar vervuild, bovendien 
is ter plaatse van het gehuurde een grondwatervervuiling aanwezig die zich heeft 
verspreid buiten de grenzen van de locatie.

Gezien de vervuiling op het naastgelegen terrein heeft Prowi geen enkele mogelijkheid op 
de huidige locatie uit te breiden, terwijl dit wel een must is voor een gezonde 
bedrijfsvoering.
De gemeente Hengelo staat een uitbreiding niet in de weg.

Prowi wil ook wel vertrekken van de huidige locatie doch door de vervuiling van de 
buurman is haar eigen terrein met gebouwen onverkoopbaar.
Prowi Interieur B. V. zit al meer dan 70 jaar op deze locatie.

De enige mogelijkheid voor Prowi is dat het terrein op korte termijn (in de loop van 
1998) wordt schoongemaakt, of dat er op een andere wijze een regeling wordt getroffen 
zodat wij op de huidige locatie kunnen uitbreiden.

Prowi heeft Witteveen + Bos opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het terrein kan 
worden schoongemaakt en tegen welke prijs.
De kosten van dit rapport zijn door Prowi gedragen.

Prowi zit met een groot probleem, namelijk wij zijn niet de vervuiler, wij willen wel 
meedragen in de kosten van het schoonmaken van de grond, echter is ons budget 
hiervoor beperkt.
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Betreft

Geachte dames, heren,

Leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank in Almelo onder nr. 5/13/1993 d.d. 7 januari 1993, z.o.z:



Prowi kan het volgende voor haar rekening nemen:
1. Bijdragen in de kosten van het schoonmaken van het hele terrein a.d. ƒ 150.000,-
2. Het terrein te kopen van de huidige eigenaar tegen een nog te overleggen prijs.

Daar de bodemsanering aan de Chopinstraat te Hengelo (O) in het saneringsprogramma 
is opgenomen voor het jaar 2003 ligt in een regeling misschien een oplossing voor zowel 
de Provincie als Prowi.
De Provincie ontvangt dan een bijdrage van f  150.000,- van de toekomstige eigenaar, 
niet zijnde de vervuiler.
Dit voordeel voor de Provincie en het toekomstperspectief voor Prowi is, hopen wij, de 
reden om over dit geheel verder overleg te hebben.

In afwachting op uw antwoord verblijven wij,

hoogachtend,
Prowi Interieur B. V. 
H.J.G. leusink 
Directe, ir


