
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 
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Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  J.H. Bolink, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Beantwoording vragen commissie Fysiek 28 mei 2013 inzake 
asbestsanering 

 

1. Aanleiding 

In de vergadering van de commissie Fysiek van 28 mei jongstleden heeft de heer Rijkens 

vragen gesteld over de asbestsanering in het Gijmink. In zeker één geval is een al jaren 

geleden overleden bewoner aangeschreven. Bij de vaststelling van het krediet voor dit project 

heeft de PvdA gevraagd de sanering op een zo effectief mogelijke wijze uit te voeren. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Saneringsregeling asbestwegen fase 3 

Het betreffende perceel is in 2006 door de eigenaar aangemeld voor de subsidieregeling van 

het ministerie van I&M ‘Saneringsregeling asbestwegen fase 3’. In het kader van deze 

subsidieregeling is op deze locatie bodemonderzoek uitgevoerd. 

De rapportage van dit bodemonderzoek is door het Projectbureau Saneringsregeling 

Asbestwegen fase 3 (Sanas3) aan de bewoonster toegezonden. Omdat de provincie bevoegd 

gezag is in het kader van de Wet bodembescherming, heeft ook de provincie dit rapport met 

een toelichtende brief verzonden. Deze brief is verzonden op naam van de bij het kadaster 

vermelde eigenaar (omdat de eigenaar op grond van de Wet bodembescherming wordt 

aangeschreven).  

Bij het kadaster staat het perceel nog geregistreerd op naam van de overleden bewoner. In 

deze specifieke situatie is geen overlijdensdatum vermeld. Dit is heel erg vervelend voor de 

betrokken weduwe. Met haar is inmiddels uitvoerig gesproken.  

Er is een toelichting gegeven op de ontvangen rapporten en de gegevens zoals die nu bij het 

kadaster zijn geregistreerd.  
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Daarnaast is er overleg geweest met de afdeling bevolking en het kadaster. Omdat dit zich al 

ruim 20 jaar geleden heeft voorgedaan, is niet meer te achterhalen hoe dit destijds precies is 

gegaan. Mogelijk komt het doordat destijds geen koppelingen tussen kadaster en de BAG 

bestonden op de wijze zoals dat nu wel het geval is. Daarna zijn geen notariële aktes voor dit 

perceel gepasseerd. Aanpassing van de gegevens kan alleen door het kadaster plaatsvinden.   

 

Nieuwe bodemsanering Gijmink  

Dit perceel ligt ook ligt in het projectgebied voor de nieuwe bodemsanering in het Gijmink. Alle 

betrokken bewoners in dit gebied zijn namens provincie en gemeente geïnformeerd over de 

start van de inventarisatie van de percelen. Dat deze brief in dezelfde periode met de brief van 

het projectbureau Sanas3 is bezorgd, berust op toeval.  

 

Bekend is welke locaties binnen het projectgebied tevens hebben meegedaan aan een 

Saneringsregeling asbestwegen (fases 1 t/m 3). Alle locaties die liggen in het Gijmink en 

eerder onderzocht en/of gesaneerd zijn, worden bij de inventarisatie in ieder geval admini-

stratief gecheckt. Dit omdat bij de saneringsregelingen asbestwegen alleen de aangemelde 

delen zijn onderzocht en onder andere mogelijke verontreiniging onder duurzame verharding 

niet is beoordeeld. Ook in deze situatie is geen onderzoek verricht onder de bestrating.  

Wanneer van percelen blijkt dat ze voldoende onderzocht en/of gesaneerd zijn, dan gebeurt dit 

niet opnieuw. Locaties met een (vermoedelijke) restverontreiniging kunnen wel aanvullend 

worden onderzocht en indien nodig gesaneerd. 

 

Ook tijdens de informatieavonden over de nieuwe bodemsanering in het Gijmink is de vraag 

hoe om wordt gegaan met percelen die al eerder zijn onderzocht of gesaneerd aan de orde 

geweest. Op website en bij de beantwoording van de vragen is hier op ingegaan. Graag maak 

ik u attent op de website www.saneringgijmink.nl. 

Onder de veel gestelde vragen (nrs. 24 en 25) is hier op in gegaan, evenals in de bewoners-

brief nr. 3. Deze brief is ook op de website te vinden. 

3. Conclusie 

Nieuwe bodemsanering Gijmink  

Het project nieuwe bodemsanering Gijmink wordt fasegewijs op uitgevoerd. Op dit moment 

werkt Geofox-Lexmond uit Oldenzaal aan de inventarisatie van alle percelen in het gebied. 

Deze inventarisatie is bedoeld om informatie over alle percelen te verzamelen ten behoeve 

van bodemonderzoek en -sanering. Het uitvoeren van bodemonderzoek is een volgende fase 

(2014). Daarna volgt, indien nodig, het weghalen van de verontreiniging (2015 t/m 2017).  

 

Doordat verschillende projecten en subsidieregelingen vanuit verschillende instanties naast 

elkaar worden uitgevoerd, kan dit de nodige verwarring en vragen opleveren. Het is niet de 

bedoeling dat onderzoeken dubbel gedaan worden. Dit geldt ook voor de nieuwe bodem-

sanering in het Gijmink. Juist om zo effectief mogelijk te kunnen werken hebben provincie en 

gemeente voor het Gijmink er voor gekozen te beginnen met een inventarisatie van alle 

beschikbare informatie alvorens te starten met feitelijk bodemonderzoek. 

 

Melding mogelijke asbestverontreiniging in een gesaneerd perceel 

Tevens wil ik u informeren over de onderzoeksresultaten naar aanleiding van de recente 

melding van asbest in een gesaneerd perceel in Markelo. Dit betrof ook een locatie die in het 

kader van de Saneringsregeling asbestwegen fase 3 gesaneerd is. Deze eigenaar had zich 

gewend tot een regionale krant. De eigenaar en het projectbureau zijn nog in gesprek over de 

afhandeling van de melding omdat de grond een laag humusgehalte heeft (‘schrale grond’). 

Duidelijk is wel dat in het gesaneerde deel geen verontreinigd met asbest is aangetoond. 

http://www.saneringgijmink.nl/

