
  

Aan de raad, 

  

  

  

Onderwerp: Aanvullend budget voor het bestuurlijk project nieuwe bodemsanering 

’t Gijmink 

Voorstel: 1. Een aanvullend krediet van € 600.000 voor het bestuurlijk project nieuwe 

bodemsanering 't Gijmink beschikbaar stellen 

2. Ter dekking van dit krediet: 

a. een geraamd bedrag van € 403.700 ten laste brengen van de 

Reserve Bodemsanering, zijnde het bedrag van de rentetoevoeging 

aan deze Reserve 

b. een bedrag van € 70.000 ramen als te ontvangen vergoeding van de 

provincie voor de door de gemeente bestede tijd aan het project. 

c. het restantbedrag, geraamd op € 126.300 aanvullend ten laste 

brengen van de Reserve majeure projecten. 

3. Ermee instemmen dat het college een aanpassing van de bestuursover- 

eenkomst Aanpak asbestproblematiek Het Gijmink B te Goor overeen- 

komt met de provincie, waaruit voortvloeit dat de gemeente 10%, met 

een maximum van € 600.000 bijdraagt in het aanvullende projectbudget 

van € 6 miljoen     
  

1 SAMENVATTING 

In 2013 heeft de gemeente een bestuursovereenkomst met de provincie afgesloten voor het 

bestuurlijk project nieuwe bodemsanering t Gijmink (verder te noemen het Saneringsproject 

Gijmink B). Daarin is onder andere gesteld dat de totale kosten van het project werden 

geraamd op € 34,3 miljoen en dat de gemeente daarin maximaal € 3,4 miljoen zou bijdragen. 

Inmiddels is een geactualiseerde kostenraming opgesteld. Deze sluit op een bedrag van 

€ 40,3 miljoen. Dit is € 6 miljoen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Deze hogere kosten- 

raming leidt er toe dat de gemeente een extra bijdrage in het Saneringsproject dient te leveren 

van € 600.000. De gemeenteraad wordt verzocht dit bedrag beschikbaar te stellen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

In 2013 is het Saneringsproject Gijmink B gestart. Hoofddoel van het project is het wegnemen 

van gezondheidsrisico's voor de bewoners als gevolg van de aanwezigheid van asbest in de 

bodem. Binnen het Saneringsproject werken Provincie en Gemeente daarom samen om in de 

periode tot 1 januari 2018 circa 550 particuliere percelen en het openbaar groen (in de schil 

rondom het herstructureringsproject) te onderzoeken op asbest en een asbestbodemsanering 

uit te voeren. 

De daaromtrent gemaakte afspraken tussen Provincie en Gemeente zijn in 2013 vastgelegd in 

door beide partijen ondertekende bestuursovereenkomst Aanpak asbestproblematiek Het 

Gijmink B te Goor. Het project wordt aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit de 

gedeputeerde Milieu, Wonen en Financieel toezicht van de Provincie mevrouw |. Bakker en 

wethouder H. Scholten van onze gemeente. 
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De gemeenteraad heeft op 19 maart 2013 besloten: 

a. een krediet van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor het Saneringsproject Gijmink B; 

b. ter dekking van dit krediet de reserve Bodemsanering ter grootte van € 3 miljoen geheel 

hiervoor in te zetten. 

Daarnaast heeft het college in 2013 besloten de komende jaren vanuit het reguliere asbest- 

budget (€ 450.000 per jaar) een bedrag van € 400.000 in te zetten voor het Saneringsproject 

Gijmink B. Op grond van deze besluiten draagt de gemeente maximaal € 3,4 miljoen bij in de 

totale kosten (zijnde € 34,3 miljoen) van het project. 

Het Rijk draagt € 20 miljoen bij en de Provincie € 10,9 miljoen. 

Het projectbudget van € 34,3 miljoen is gebaseerd op een budgetraming uit 2010. Deze is in 

2012 en 2014 geactualiseerd en sloot steeds rond dit bedrag. Nu we steeds verder richting 

uitvoering gaan, wordt scherper ingezoomd op de wijze van onderzoek en sanering. 

Uit grondige analyse door deskundige partijen bleek dat bepaalde aannames over ontgravings- 

snelheden te optimistisch waren en moesten worden bijgesteld. Daamaast is onvoorzien door 

het Rijk een stortbelasting ingevoerd. De invoering van de stortbelasting betekent voor dit 

project een extra kostenpost van € 1,4 miljoen. Bovenstaande heeft geleid tot een nieuwe 

kostenraming. 

In deze nieuwe kostenraming zijn onnauwkeurigheden en onzekerheden in hoeveelheden, 

prijs en risico's zodanig verwerkt dat deze meer zijn onderbouwd en op kosten zijn gezet. 

Daarbij is uitgegaan van een dusdanige fasering van de werkzaamheden, dat de overlast die 

voor de bewoners ontstaat zoveel mogelijk wordt beperkt. Deze laatste kostenraming sluit op 

een bedrag van € 40,3 miljoen. Ten opzichte van het oorspronkelijke projectbudget betekent 

dit een verschil van € 6 miljoen. 

De Stuurgroep heeft op grond van de bestuursovereenkomst geen handelingsbevoegdheid 

voor het verhogen van het projectbudget. Er staat letterlijk in de bestuursovereenkomst dat in 

geval van een ontoereikend projectbudget partijen (lees provincie en gemeente) zich in dat 

geval tot het uiterste zullen inspannen om financiële dekking voor het voorziene tekort te 

vinden. 

Om de doelstelling van het project (het wegnemen van gezondheidsrisico's) geen geweld aan 

te doen en dus het project doorgang te laten vinden, hebben wij overleg met de provincie 

gevoerd over de kostenverdeling van het extra benodigde bedrag van € 6 miljoen. 

Het overleg heeft er toe geleid, dat op basis van de gehanteerde verdeelsleutel in de bestuurs- 

overeenkomst, de bijdrage van de gemeente op 10 %, zijnde maximaal € 0,6 miljoen, is 

gesteld. Omdat de door het Rijk in 2013 toegezegde bijdrage een vast bedrag betrof, komt de 

overige € 5,4 miljoen voor rekening van de provincie. 

Slechts uw gemeenteraad kan besluiten over aanpassing van de hoogte van de gemeentelijke 

bijdrage in het Saneringsproject. Wij stellen u voor een aanvullend krediet van € 600.000 

beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Saneringsproject Gijmink B. 

Middels dit raadsvoorstel voldoen wij tevens aan het gestelde in artikel 169 van de Gemeente- 

wet c.q. de Financiële verordening Hof van Twente 2007. Daarin is bepaald dat wij bij het 

aangaan van verplichtingen of het uitoefenen van bevoegdheden met ingrijpende gevolgen (in 

dit geval: het aangaan van een aanvullende overeenkomst met de provincie) vooraf de raad 

infomeren en pas een besluit nemen nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld zijn 

wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

  

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

In de Wet bodembescherming zijn de inhoudelijke aspecten met betrekking tot bodem- 

saneringen vastgelegd. Op grond van deze wet is de provincie het bevoegde gezag voor de 

bodemverontreinigingen. 
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De gemeente heeft een algemene zorgplicht voor haar burgers. Ook is de gemeente, in haar 

rol als eigenaar, verantwoordelijk voor de sanering van de openbare ruimte. Daarom maakt de 

gemeente afspraken met de provincie over de verdeling van kosten bij bodemsaneringen. 

De Gemeentewet en de Financiële verordening Hof van Twente 2007 kennen bepalingen over 

het budgetrecht van de gemeenteraad en het aangaan van ingrijpende overeenkomsten door 

het college na raadpleging van de raad. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Doel van het saneringsproject is het wegnemen van gezondheidsrisico's voor de bewoners als 

gevolg van de aanwezigheid van asbest in de bodem. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Door Provincie en Gemeente is in 2013 is door het ondertekenen van een bestuursovereen- 

komst uitgesproken het saneringsproject in nauwe samenwerking uit te voeren. Momenteel 

wordt de aanbesteding van het saneringsproject voorbereid. Na de besluitvorming in de 

gemeenteraad zal het college met de provincie een aanvulling op de in 2013 ondertekende 

bestuursovereenkomst aangaan. Vervolgens zal na de aanbesteding de feitelijke uitvoering 

van de bodemsanering plaatsvinden in de periode medio 2015 - 2017. 

4.C Wat mag het kosten? 

De geactualiseerde kostenraming sluit op een bedrag van € 40,3 miljoen. Dit is € 6 miljoen 

hoger dan oorspronkelijk geraamd. Het gemeentelijk aandeel in de overschrijding is 10 % met 

een maximum van € 600.000. Uw raad wordt voorgesteld dit bedrag als aanvullend krediet 

beschikbaar te stellen. De totale gemeentelijke bijdrage in het project stijgt daardoor van € 3,4 

naar € 4 miljoen. 

Met de provincie is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage gefaseerd beschikbaar wordt 

gesteld. Te weten in jaren 2015, 2016 en 2017 een bedrag van € 350.000 en in 2018 het 

restantbedrag van maximaal € 2,95 miljoen. Door dit betalingsritme wordt volgens bestaand 

beleid in de periode tot en met 2018 rente toegevoegd aan de Reserve bodemsanering. Het 

gaat daarbij om een geraamd bedrag van € 403.700. Dit bedrag kan worden ingezet als 

dekking van het aanvullend krediet. 

Op grond van de bestuursovereenkomst ontvangt de gemeente een vergoeding (circa 

€ 46.000 per jaar) van de provincie voor de tijd die zij aan het project besteedt. Een deel van 

deze vergoeding (circa € 17.500 per jaar) is niet verwerkt in de gemeentelijke begroting. Het is 

daarom mogelijk een geraamd bedrag van € 70.000 (€ 17.500 x 4 jaar —periode 2014 /m 

2017-) aan te ontvangen vergoedingen in te zetten als dekking van het aanvullend krediet. 

Op bovenstaande wijze is van het aanvullend krediet van € 600.000 een bedrag van € 473.700 

(€ 303.700 + € 70.000) gedekt. Voorgesteld wordt het resterende, te dekken bedrag van 

€ 126.300 ten laste te brengen van de Reserve majeure projecten. 

4.D Wat is het alternatief? 

Uw raad kan besluiten geen of minder aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen. 

Dit zal in ieder geval leiden tot een vertraging van de uitvoering van het project, omdat dan 

opnieuw moet worden onderhandeld met de Provincie. Het is daarbij niet ondenkbaar dat de 

provincie dan geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van het project, c.q. dat dit dient te 

leiden tot een bijstelling van het project waardoor niet langer de asbestverontreiniging zoveel 

mogelijk geheel wordt verwijderd. 



  

4.E Wat is het risico? 

Onderstaand worden de belangrijkste risico's die aan het project c.q. de verhoging van het 

projectbudget zijn verbonden weergegeven. 

a. Budgetafwijkingen. Bij de geactualiseerde —probalistische- kostenraming is sprake van een 

bandbreedte. Hierdoor kunnen de uiteindelijke projectkosten (en daarmee ook de hoogte van 

de gemeentelijke bijdrage) 17 % hoger of lager uitvallen dan het ramingsbedrag. Deze 

bandbreedte vloeit voort uit de systematiek van een dergelijke kostenraming, waarbij rekening 

wordt gehouden met de kans dat een onzekerheid/risico zich voordoet. Uiteraard is de sturing 

van het project er op gericht om deze onzekerheden/risico's zoveel mogelijk te beperken om te 

voorkomen dat het projectbudget niet toereikend zal zijn. 

b. Aanbestedingsvoordeel. Verwacht wordt dat ten gevolge van marktwerking er bij de aan- 

besteding sprake zal zijn van een aanbestedingsvoordeel. Hierdoor kunnen de kosten (en 

daarmee ook de hoogte van de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage) dalen. Het is niet wenselijk 

de besluitvorming over de verhoging van het projectbudget aan te houden in afwachting van 

de resultaten van de aanbesteding. Dit om vertraging in de uitvoering van het project te 

voorkomen 

c. Uit onderzoek kan blijken dat niet alle percelen gesaneerd hoeven te worden, waardoor de 

kosten (en daarmee ook de hoogte van de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage) kunnen dalen. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Nadat uw raad over dit raadsvoorstel heeft besloten, zal wethouder H.J. Scholten de 

aanvullende overeenkomst ondertekenen. 

Medio 2015 zal de aanbesteding van onderzoek en sanering worden afgerond. 

Daarna kan de feitelijke uitvoering van onderzoek en sanering plaatsvinden, welke tot eind 

2017 zal duren. 

5 COMMUNICATIE 

Op 8 december 2014 is uw gemeenteraad geïnformeerd over diverse aspecten van het 

Saneringsproject Gijmink B. 

Over dit raadsvoorstel is een persbericht uitgebracht. Tegelijkertijd is de bewonerscommissie 

geïnformeerd over dit raadsvoorstel. Tevens wordt binnenkort een bewonersbrief naar alle 

bewoners in het betreffende gebied gezonden, waarin informatie over het raadsvoorstel en de 

voortgang van het project wordt verstrekt. 

    

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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