
 

“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. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  29 oktober 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  R.P.G. Janssen, Concernstaf  

Onderwerp:  Bodemsanering 't Gijmink 

 

1. Aanleiding 

De gemeenteraad heeft op 19 maart 2013 financiële middelen beschikbaar gesteld voor het 

bodemsaneringsproject ’t Gijmink. Het gaat daarbij om een gebied met circa 550 woningen, die 

liggen in een ring rond het gebied waar sinds 2006 het herstructureringsproject wordt 

uitgevoerd.  

Tijdens de raadsvergadering is benadrukt dat een grote deelname aan de sanering belangrijk 

is. Door het college is toegezegd de resultaten van de diverse fases in het project terug te 

koppelen richting raad.  

2. Inhoudelijke mededeling 

De eerste fase van het project bestond uit een inventarisatie van alle percelen. Daartoe zijn de 

afgelopen maanden vrijwel alle percelen samen met de bewoners geïnspecteerd. Met de 

uitkomst van de inventarisatie wordt het vermoeden bevestigd dat in de bodem van een groot 

deel van de percelen asbest aanwezig is. 

 

Aan de inventarisatie heeft 97 procent van de perceelseigenaren meegedaan. De 3 procent, 

die niet heeft deelgenomen bestaat hoofdzakelijk uit perceelseigenaren, die al eerder een 

(bodem-)onderzoek hebben gehad in het kader van andere regelingen. 

 

Over de inventarisatie is een persbericht uitgebracht, dat als bijlage bij deze raadsmemo is 

gevoegd. 

 

Aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie wordt op dit moment het plan voor het 

bodemonderzoek voorbereid. Op basis van dit in 2014 uit te voeren bodemonderzoek zal de 

uitvoering van de feitelijke sanering in 2015 tot en met 2017 plaatsvinden. 
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Tevens kan op dit moment gemeld worden dat, volgens de huidige inzichten, het project nog 

steeds binnen de hiervoor genoemde planning en binnen de afgesproken financiële kaders 

gerealiseerd wordt.  

3. Conclusie 

Vrijwel alle perceelseigenaren hebben meegewerkt aan de inventarisatie. 

Bij de voorbereiding en uitvoering van het bodemonderzoek en sanering wordt er met alle 

perceelseigenaren, dus ook met diegenen die nu geen medewerking wilden verlenen, 

gecommuniceerd in het streven iedereen deel te laten nemen aan het project. 


