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1. INLEIDING 

 

Project  

Tussen de gemeente Hengelo (de gemeente) en de vennootschap onder firma Grondbank Hengelo v.o.f. (de 

Grondbank) is op 22 december 2016 een realisatieovereenkomst gesloten waarbij de Grondbank zich jegens 

de Gemeente heeft verbonden om een zichtwal te realiseren langs de zuidwestzijde van de A35 nabij het 

buurtschap Oele (de zichtwal). Het initiatief tot het realiseren van deze zichtwal is afkomstig van de Stichting 

Oele en de Dorpsraad Beckum, die, vertegenwoordigd in de zogeheten Werkgroep Zichtwal Oele, betrokken 

zijn geweest bij de voorbereiding van het project en waarmee de gemeente en de Grondbank in de 

uitvoeringsfase geregeld afstemming hebben gehad. Voor de uitvoering van het project is door de provincie 

Overijssel een subsidie toegekend aan de gemeente van € 220.000,-. Die subsidie wordt, lopende het project 

en onder in de overeenkomst bepaalde voorwaarden, aan de Grondbank uitgekeerd. Oplevering van de 

zichtwal aan de gemeente en Rijkswaterstaat moet nog plaatsvinden, maar het project is inmiddels bijna 

afgerond.  

 

Problematiek  

Op twee plaatsen (ter plaatse van een duiker en een gasleiding) is de zichtwal nog niet aangelegd. Over de 

verdere aanleg van de wal ter plaatse van de duiker bestaat tussen partijen overeenstemming. Over de 

verdere aanleg van de wal ter plaatse van de gasleiding bestaat tussen partijen verschil van inzicht.  

 

De Gasunie heeft aangegeven dat de zichtwal niet, althans niet op de wijze zoals in het plan van aanpak 

voorzien, over de gasleiding mag worden aangelegd, vanwege de zetting die hierdoor zal optreden. 

Aanvankelijk mocht de Grondbank van de Gasunie boven de gasleiding over een lengte van ca. 32 meter 

(gemeten aan de voet) geen wal aanleggen. Na overleg met de Gasunie is er een versoepeling gekomen 

waardoor het gat kan worden verkleind tot een lengte van ca. 5 meter (gemeten aan de voet). Omdat de 

zichtwal ter plaatse van de gasleiding niet kan worden gerealiseerd zoals in het plan van aanpak voorzien, 

heeft de Grondbank een aantal alternatieven onderzocht. Gekeken is onder meer naar verleggen van de 

gasleiding, vervangen van de gasleiding, overkluizen van de gasleiding, het aanbrengen van een scherm, het 

opvullen van de wal met licht ophoogmateriaal en “opvullen” van het gat in de wal met beplanting. Sommige 

alternatieven zijn (technisch) niet uitvoerbaar. De Gasunie heeft aangegeven dat zij niet meewerkt aan 

verplaatsen of vervangen van de gasleiding. Het aanbrengen van een scherm is een optie die met 

Rijkswaterstaat (RWS) zal moeten worden afgestemd. RWS stelt hieraan constructief hoge eisen i.v.m. 

windbelasting en onderhoud. De (technisch) uitvoerbare alternatieven hebben elk een ander kostenplaatje.  

 

Partijen verschillen van mening over de wijze waarop de zichtwal ter plaatse van de gasleiding moet worden 

aangebracht c.q. afgewerkt. De Grondbank wil de zichtwal afwerken door het gat boven de gasleiding op te 

vullen met beplanting. De gemeente heeft zich laatstelijk op het standpunt gesteld dat de zichtwal ter plaatse 

van de gasleiding niet mag worden opgevuld met beplanting, maar ononderbroken moet worden aangelegd.  

 

Geschillencommissie  

Partijen hebben verschillende pogingen gedaan om in onderling overleg hun geschil op te lossen, maar zijn 

daar tot nu toe niet in geslaagd. Conform de geschillenregeling in de realisatieovereenkomst (art. 17) hebben 

partijen hun geschil voorgelegd aan een geschillencommissie. De gemeente heeft in dit verband mr. Goorhuis 
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Oude Sanderink (Damsté Advocaten) als vertegenwoordiger aangewezen en de Grondbank mr. dr. Huizingh 

(Huizingh Advocaten).  

 

Opbouw rapport 

Dit rapport heeft een vertrouwelijk karakter en is slechts bestemd voor betrokkenen. Het rapport heeft de 

volgende opbouw: 

 

1. Inleiding 

2. Feiten en omstandigheden  

3. Het geschil  

4. Beoordeling  

5. Aanbevelingen 

 

Bijlagen 

De stukken, e-mails, brieven, besprekingsverslagen en overige documenten die door de Grondbank en de 

gemeente aan de geschillencommissie zijn verstrekt, zijn vermeld in het als bijlage 1 aangehechte overzicht. 

De voor de beoordeling van het geschil relevante passages uit deze stukken zijn opgenomen in bijlage 2. 

Verder zijn als bijlagen toegevoegd het plan van aanpak van de geschillencommissie en de notulen van de 

bijeenkomsten van de geschillencommissie. 

 

bijlage 1: overzicht stukken  

bijlage 2: relevante passages uit de stukken 

bijlage 3: plan van aanpak geschillencommissie d.d. 9 maart 2021 

bijlage 4: notulen 1
e
 bespreking geschillencommissie - partijen d.d. 17 maart 2021 

bijlage 5: notulen bespreking geschillencommissie - werkgroep d.d. 31 maart 2021 

bijlage 6: notulen bespreking geschillencommissie - partijen d.d. 14 april 2021 

bijlage 7: brief van de werkgroep aan de gemeente d.d. 19 april 2021 
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2. FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN 

 

2.1. Voorgeschiedenis 

De Grondbank heeft in het verleden een grondwal gerealiseerd langs de A1 bij Hengelo. Naar aanleiding 

daarvan is zij medio 2013 benaderd door bewoners van het buurtschap Oele bij wie de wens bestond ook een 

grondwal te (laten) realiseren langs de A35.
1
 Er is vervolgens geregeld overleg gevoerd over de grondwal 

tussen de bewoners (vertegenwoordigd door de werkgroep), de Grondbank en de gemeente. De gemeente 

was bij het overleg betrokken omdat er een raadsbesluit nodig was om een zichtwal langs de A35 mogelijk te 

maken en omdat de gemeente een subsidie voor de wal kon aanvragen bij de provincie. De Grondbank heeft 

een plan van aanpak opgesteld voor de aanleg van de grondwal. Het plan van aanpak is in 2015 in 

samenspraak met onder meer Atelier Overijssel (het werkatelier) aangepast, zodat het beter aansloot bij de 

omgevingskwaliteiten. Op 3 mei 2016 heeft de Grondbank bij Rijkswaterstaat een vergunning aangevraagd 

voor de grondwal. Op 19 december 2016 is het plan van aanpak definitief gemaakt.  

  

2.2. Realisatieovereenkomst 

De afspraken over de aan te leggen grondwal zijn vastgelegd in de realisatieovereenkomst van 22 december 

2016 die is getekend op 29 maart 2017. In de overeenkomst is bepaald dat de realisatie van de grondwal 

dient plaats te vinden overeenkomstig het plan van aanpak dat als bijlage bij de overeenkomst is gevoegd. In 

de overeenkomst wordt verder verwezen naar een kostenraming van 16 april 2015. Bij de overeenkomst is 

echter niet de raming van 16 april 2015 gevoegd, maar een raming van 15 december 2016. De gemeente en 

de Grondbank hebben toegelicht dat de kostenraming van 15 december 2016 aan de overeenkomst is 

gehecht, omdat de begroting na april 2015 in overleg tussen partijen nog is gewijzigd. De wijziging had te 

maken met aanvullende eisen van Rijkswaterstaat (eigenaar van de grond) rondom onderhoud en groen die 

extra kosten met zich meebrachten en met in overleg tussen partijen gerealiseerde besparingen (onder meer 

door het niet verlengen van een duiker) om deze extra kosten op te vangen.  

 

2.3. Vergunning Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat heeft een vergunning afgegeven voor de grondwal (dit was nodig omdat de wal op grond van 

Rijkswaterstaat is gerealiseerd). Eén van de algemene voorschriften van die vergunning is dat de grondwal 

moet worden aangelegd conform de principeschets van de grondwal
2
 en de overzichtstekening.

3
 Daarbij is 

bepaald dat na realisatie van de grondwal een ‘as built tekening’ ter goedkeuring moet worden aangeleverd.
4
 

Dat is een tekening waarop de wijzigingen van de grondwal ten opzichte van het ontwerp zijn aangegeven.
5
 

 

2.4. Gasleiding 

Medio 2018 heeft de Grondbank sonderingen laten verrichten en heeft zij geotechnisch grondonderzoek en 

zettingsberekeningen laten uitvoeren door Loohuis Geotechniek B.V. ter plaatse van de gasleiding. Uit de 

sonderingen en het onderzoek van Loohuis bleek dat in de bodem een slappe laag aanwezig was, waardoor 

bij realisatie van de grondwal meer zetting zou optreden dan aanvankelijk werd verwacht. Naar aanleiding 

                                                      
1
 Zie bijlage 4, verslag 1

e
 bespreking geschillencommissie, nr. 2. 

2
 Zie pagina 4, paragraaf 3.1, onder kopje ‘Voorschrift 1, plaatsbepaling werk’, 1

e
 bullet. 

3
 Zie pagina 4, paragraaf 3.1, onder kopje ‘Voorschrift 1, plaatsbepaling werk’, 2

e
 bullet. 

4
 Zie pagina 5, paragraaf 3.1, onder kopje ‘Voorschrift 4, tekeningen’, punt 1. 

5
 Zie pagina 15, bijlage 1 begripsbepalingen, 2

e
 bullet. 
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daarvan heeft de Grondbank in 2019 aanvullend onderzoek (sterkteberekeningen) laten verrichten door een 

gespecialiseerd bedrijf (Lievense Infra B.V.) en is zij in overleg getreden met de Gasunie over de 

mogelijkheden met betrekking tot de gasleiding. In dit overleg, bleek dat de informatie van de Gasunie in de 

zogeheten ‘routekaart’ (openbare informatie), waar de Grondbank tot op dat moment van uit ging, niet klopte. 

Volgens deze routekaart is de gasleiding aangelegd ná 1965. De gasleiding bleek echter (deels) in 1963 te 

zijn aangelegd. Hierdoor gelden andere (strengere) zettingseisen. De Gasunie kon daarom geen toestemming 

geven voor de aanleg van de grondwal op de wijze zoals aanvankelijk voorzien.
6
 In eerste instantie heeft de 

Gasunie aangegeven dat er überhaupt geen zetting kon worden geaccepteerd. Die eis is in later overleg 

versoepeld. De Gasunie heeft inmiddels laten weten maximaal 30mm zetting te accepteren, onder de 

voorwaarde dat de gasleiding verderop niet extra belast wordt. Dit betekent dat de ‘opening’ in de wal kan 

worden teruggebracht naar ca. 5 meter (aan de voet). De Grondbank heeft daarop voorgesteld de opening in 

de wal te laten bestaan en deze op te vullen met beplanting. 

 

2.5. Provincie 

De gemeente heeft de provincie Overijssel op 30 september 2019 een tussenrapportage over het project 

‘Realisering zichtwal Oele en landschappelijke inpassing’ gezonden in het kader van de verplichtingen 

opgenomen in de subsidieverlening van 18 november 2015. Bij deze rapportage is aan de provincie kennis 

gegeven van de door de Grondbank voorgestelde gewijzigde uitvoering van de wal ter plaatse van de 

gasleiding.
7
 In reactie daarop heeft de provincie aan de gemeente geschreven: “De wijzigingen als gevolg van 

(…) het niet zwaarder mogen belasten van de aanwezige gasleiding van De Gasunie hebben nauwelijks 

consequenties voor de realisatie van de zichtwal. Van de 1.300 meter wordt hierdoor slechts 15 meter niet 

gerealiseerd. Dat is verwaarloosbaar. Wij gaan akkoord met deze wijziging van de activiteit.” 

 

2.6. Mogelijke oplossingen 

Het voorstel van de Grondbank om de nog resterende opening in de wal op te vullen met beplanting stuitte op 

weerstand bij de werkgroep. Daarom zijn tussen partijen verschillende alternatieve oplossingen besproken, te 

weten: vervangen of verleggen van de gasleiding, overkluizing van de gasleiding en opvullen met licht 

ophoogmateriaal. Het vervangen van de gasleiding blijkt geen optie te zijn, omdat de Gasunie daar niet aan 

meewerkt. Het verleggen van de gasleiding kost, volgens opgave van de Gasunie (met een marge van +/- 

40%) circa € 500.000,-.
8
 Verleggen wordt daarmee door geen van de betrokkenen als reële oplossing 

beschouwd. Derhalve blijven de volgende vier opties over die de Gasunie accepteert, mits wordt voldaan aan 

haar technische eisen: 

 

1. overkluizing van de gasleiding door betonnen platen of een drukverdelend doek gefundeerd op 

ingeschroefde palen. Op deze overkluizing kan de wal zoals gepland worden gerealiseerd; 

2. aanbrengen van een kern van lichtgewicht materiaal (“piepschuim”). Op de kern wordt daarna een 

gronddekking aangebracht. Visueel is de wal dan één geheel. Met de waarschuwing dat dit wel 

gevolgen heeft voor eventuele aanplant van bomen op deze plaats; 

                                                      
6
 Zie mailwisseling tussen de Grondbank Hengelo, de Gasunie en Lievense van juni 2019 en het rapport van Lievense. 

7
 Zie bijlage toelichtende rapportage september 2019, onder kopje ‘stand van zaken’, bij email van de gemeente Hengelo 

aan de Grondbank van 3 oktober 2019.  
8
 Zie verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 8 juli 2020, alinea 4. 
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3. aanbrengen van geluidsscherm en beplanting. Aan het geluidsscherm zal Rijkswaterstaat naar 

verwachting nog aanvullende eisen stellen in verband met windbelasting en onderhoud en er zullen 

maatregelen moeten worden genomen om zetting door het scherm te voorkomen;  

4. aanbrengen van alleen beplanting.  

 

Volgens opgave van de Grondbank van 18 maart 2021 zijn de bijkomende kosten voor deze opties als volgt:  

1. Overkluizing    € 65.000,- 

2. Lichtgewicht ophoogmateriaal  € 80.000,-  

3. Aanbrengen geluidsscherm  € 66.000,- 

4. Beplanting conform lijst Gasunie  €   9.000,- 

 

De gemeente Hengelo heeft bij deze kostenopgave enkele kanttekeningen geplaatst: 

- engineering voor variant 1 en 2 zou aan de hoge kant zijn;  

- engineering voor variant 3 zou te hoog zijn; 

- € 2.500,-/m voor geluidsscherm is hoog. 

 

Met die kanttekeningen zijn partijen na overleg gekomen tot de volgende inschatting van de bijkomende 

kosten: 

1. Overkluizing    € 62.500,- 

2. Lichtgewicht ophoogmateriaal  tussen de € 65.000,- en € 75.000,-   

3. Aanbrengen geluidsscherm  tussen de € 55.000,- en € 66.000,-  

4. Beplanting conform lijst Gasunie  €   9.000,- 

 

2.7. Financieel 

Uit het door de Grondbank ingediende overzicht kosten subsidie van 22 december 2020 blijkt dat door de 

Grondbank een bedrag van € 234.797,50 is (c.q. wordt) uitgegeven ter zake van de posten die vallen in de 

categorie ‘bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de subsidie-aanvraag’. Ten opzichte van de hiervoor 

begrote uitgaven (in totaal € 220.025,-
 9
) is (c.q. wordt) dus € 14.797,50 meer uitgegeven. 

 

Voor de budgetpost ‘voorzieningen kabels en leidingen (i.o.m. Gasunie / Tennet)’ is in totaal € 13.024,- 

uitgegeven.
10

 Voor deze post is derhalve € 9.500,00 meer uitgegeven dan begroot.
11 

De hogere kosten 

houden verband met de aanvullende onderzoeken die verricht moesten worden vanwege de afwijkende 

bodemgesteldheid ter plaatse van de gasleiding en het feit dat de gasleiding ouder bleek dan in de routekaart 

van de Gasunie aangegeven. 

 

3. HET GESCHIL 

 

                                                      
9
 In de kostenraming van 15 december 2016 betreft het ‘subtotaal bijkomende werkzaamheden: groen, nuts, RWS, duiker 

en zichtpunt’ € 220.025,00 exclusief btw.  
10

 Mailwisseling  tussen de Grondbank Hengelo en gemeente Hengelo inclusief ingediende overzicht kosten subsidie d.d. 4 

december t/m 22 december 2020, post 52,00. 
11

 Zie de kostenraming van 15 december 2016, post 52,00. 
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Vast staat dat de zichtwal ter plaatse van de gasleiding niet kan worden aangelegd conform het oorspronkelijk 

plan van aanpak. Er is op dit moment ter plaatse van de gasleiding sprake van een gat met een lengte van ca. 

32 meter (gemeten aan de voet). Het gat kan nog tot ca. 5 meter (aan de voet) worden teruggebracht. De 

betrokkenen verschillen van mening over de wijze waarop het resterende gat moet worden afgewerkt c.q. 

gedicht. In dit hoofdstuk worden de standpunten van de Grondbank, de gemeente en de werkgroep ten 

aanzien van het geschil weergegeven.  

 

3.1.  Standpunt Grondbank 

De Grondbank stelt zich op het standpunt dat onder de gegeven omstandigheden van haar niet kan worden 

gevergd dat zij een ononderbroken grondlichaam of scherm realiseert ter plaatse van de gasleiding. Haar 

voorstel is om het gat boven de gasleiding terug te brengen tot de door de Gasunie toegestane 5 meter (aan 

de voet) en het overblijvende gat te dichten door het aanbrengen van beplanting. Naar opvatting van de 

Grondbank zal de zichtwal op die manier voldoen aan het doel waarvoor de wal is gebouwd, namelijk het 

wegnemen van zicht op en reductie van licht (en geluid) vanaf de A35 en het daarachter gelegen 

bedrijventerrein. Ook vormt de wal dan, volgens de Grondbank, nog altijd de beoogde barrière naar de A35 en 

kan hiermee een resultaat worden bereikt dat qua aanzicht en uitstraling passend is binnen het geheel.  

 

De Grondbank onderkent dat zij gehouden is om de grondwal te realiseren zoals voorzien in het plan van 

aanpak. Zij wijst er alleen op dat in het plan van aanpak geen wal is voorzien waarin een overkluizing is 

aangebracht, licht ophoogmateriaal is verwerkt of waarin ook een scherm is toegepast. De uitvoering die door 

de gemeente en de werkgroep wordt voorgestaan, is niet de overeengekomen uitvoering, maar een 

afwijkende uitvoering. De Grondbank heeft niet ingestemd met een dergelijke afwijkende uitvoering, omdat die 

niet te realiseren is binnen de overeengekomen financiële kaders. De bijkomende kosten voor de door de 

gemeente en de werkgroep voorgestane oplossingen vormen een overschrijding van het afgesproken budget 

die in redelijkheid niet op de Grondbank kan worden afgewenteld. De overeenkomst houdt niet in dat de 

Grondbank een overkluizing, opvulling of scherm moet toepassen, dit is in het plan van aanpak, noch in het 

ontwerp opgenomen, en de Grondbank kan ook niet instemmen met een wijziging van de overeenkomst die 

ertoe leidt dat zij deze aanvullende werkzaamheden, op haar kosten, moet uitvoeren. 

 

Bij het sluiten van de overeenkomst wist de Grondbank (net als de andere betrokkenen) niet dat de gasleiding 

een probleem zou opleveren bij de aanleg van de grondwal langs de A35. Bij de aanleg van de grondwal 

langs de A1 aan de andere kant van Hengelo was ook sprake van een gasleiding onder de snelweg door en 

daar kon de grondwal, na het aanleveren van de benodigde informatie aan de Gasunie, gewoon overheen 

worden gelegd. De verwachting was daarom dat de grondwal langs de A35 ook zonder bijzondere 

maatregelen over de gasleiding aangelegd zou kunnen worden. Te meer, omdat over diezelfde gasleiding ook 

de A35 zelf is aangelegd. De aanleg en het gebruik van de A35 geven uiteraard ook zetting, zodat er voor de 

Grondbank geen aanleiding bestond om te veronderstellen dat de aanleg van de grondwal problemen zou 

geven voor de gasleiding. Om die reden is in de begroting alleen een post voorzien voor het uitvoeren van de 

sonderingen en onderzoeken benodigd voor de afstemming met de Gasunie ter verkrijging van goedkeuring 

voor het aanleggen van de grondwal en zijn geen verdere kosten begroot. 

 

Bij het sluiten van de overeenkomst was aan beide partijen bekend dat het ontwerp nog nader uitgewerkt 

moest worden (er is opdracht gegeven op basis van het nader uit te werken schetsontwerp in het plan van 
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aanpak), alsook dat er nog onderzoeken moesten worden verricht, onder meer naar de bodemgesteldheid. 

Partijen hebben er dus in overleg voor gekozen niet op voorhand alle voor de uitvoering relevante aspecten 

volledig in kaart te brengen en alle onderzoeken al uit te voeren, waarmee zij gezamenlijk het risico hebben 

genomen dat het schetsontwerp niet volledig uitvoerbaar zou blijken. In de overeenkomst is daarom ook een 

regeling opgenomen voor het geval dat de uitvoering niet geheel conform het schetsontwerp mogelijk zou zijn 

(art. 11 lid 7 realisatieovereenkomst). Pas tijdens de uitvoering van het werk is duidelijk geworden dat de 

gasleiding een probleem gaf. Dit kwam enerzijds doordat zich ter plaatse van de gasleiding, onverwachts, een 

zachte grondlaag bevond in de bodem en anderzijds doordat de gasleiding ouder bleek te zijn dan kenbaar 

was uit de openbare bronnen van de Gasunie, aan de hand waarvan de Grondbank haar berekeningen had 

gemaakt. Deze omstandigheden bevinden zich buiten de invloedssfeer van de Grondbank en komen niet voor 

haar risico. 

 

Dat de grondwal niet, althans niet zonder het treffen van aanvullende (niet in het plan van aanpak voorziene) 

maatregelen, gerealiseerd kan worden ter plaatse van de gasleiding, is naar opvatting van de Grondbank een 

onvoorziene omstandigheid, althans een omstandigheid die niet in de realisatieovereenkomst is 

verdisconteerd, als bedoeld in het artikel ‘gewijzigde omstandigheden, overmacht’ (art. 13) van de 

realisatieovereenkomst. In lijn met dit artikel moet wat de Grondbank betreft in overleg een redelijke oplossing 

worden gezocht die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Het is naar opvatting 

van de Grondbank niet redelijk om van haar te verlangen dat zij op haar kosten extra werkzaamheden uitvoert 

die niet zijn voorzien in het plan van aanpak en waarvan de kosten aanzienlijk zijn, zeker niet nu de 

bijkomende kosten al hoger zijn uitgevallen dan begroot.  

 

Voor het geval dat het plan van aanpak niet zoals voorzien uit te voeren zou zijn, hebben partijen in de 

overeenkomst afgesproken dat het plan gewijzigd zal worden uitgevoerd, indien de provincie daarmee 

instemt. In art. 11 lid 7 van de realisatieovereenkomst is bepaald dat als de Grondbank de activiteiten, 

waarvoor subsidie wordt verkregen, anders of niet kan uitvoeren, er een verzoek tot wijziging kan worden 

ingediend bij de gemeente, dat de gemeente dit verzoek dan voorlegt aan de provincie en dat acceptatie van 

de wijziging  vervolgens afhankelijk is van het besluit van de provincie. De provincie heeft op 1 november 

2019
12

 te kennen gegeven dat het voorstel van de Grondbank, om een opening van 5 meter aan de voet te 

laten bestaan en deze opening te dichten met beplanting, akkoord is. Deze wijziging heeft wat de provincie 

betreft nauwelijks consequenties voor de zichtwal. Van de 1.300 meter wal wordt hierdoor 5 meter niet 

gerealiseerd en de provincie beschouwt dit als verwaarloosbaar. In lijn met wat partijen hebben afgesproken 

(dat de acceptatie van de wijziging afhankelijk is van het besluit van de provincie) volgt hieruit dat ook de 

gemeente met deze wijziging moet instemmen. Het is in strijd met de tussen partijen in de 

realisatieovereenkomst gemaakte afspraken als de gemeente haar goedkeuring aan de voorgestelde 

oplossing onthoudt, terwijl de provincie goedkeuring heeft verleend. De Grondbank begrijpt dat het voor de 

gemeente van belang is dat er draagvlak bestaat bij de werkgroep en de bewoners voor de uiteindelijke 

oplossing, maar wijst erop dat dit contractueel geen voorwaarde is voor goedkeuring door de gemeente. De 

werkgroep en/of de bewoners zijn uiteindelijk geen partij bij de overeenkomst en aan hen is ook geen formele 

inspraak toegekend als het gaat om de beslissing over een (noodzakelijke) wijziging in de uitvoering van de 

wal. 

                                                      
12

 Zie brief Provincie Overijssel d.d. 1 november 2019. 
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De uitvoering die de Grondbank voorstelt, houdt als gezegd in dat het gat, dat nu nog 32 meter is (aan de 

voet) wordt teruggebracht naar 5 meter (aan de voet) en wordt opgevuld met beplanting. De Grondbank 

verwacht dat alleen al het terugbrengen van het gat naar 5 meter een aanmerkelijke verbetering zal brengen 

ten opzichte van de huidige situatie. Het licht en zicht waar de bewoners last van hebben zal hierdoor al sterk 

verminderen. Door de aan te brengen beplanting zal het zicht op de A35 en op het bedrijventerrein worden 

weggenomen. De Grondbank betrekt een groenexpert bij de aanplant en zorgt voor beplanting die enerzijds 

aanvaardbaar is voor de Gasunie (het gaat daarbij om de worteldiepte van de beplanting) en anderzijds voor 

een dichte opvulling zorgt. De aan te planten bomen en struiken zullen (deels) wintergroen zijn en voldoende 

hoog. De beplanting wordt over de volle breedte van de zichtwal (ruim 25 meter diep) aangeplant, zowel op de 

bodem als op de taluds, zodanig dat er een dichte groenwal ontstaat die het zicht op de A35 en het 

bedrijventerrein wegneemt en de lichtinval vanaf het bedrijventerrein en de A35 sterk reduceert. De 

verwachting van de Grondbank is dat de bewoners na de aanpassing van de wal en na de aangroei van de 

beplanting geen of nauwelijks nog hinder zullen ondervinden van lichtinval. Ook is een (verdere) afname van 

geluidshinder te verwachten na de aanplant van de groenwal (de Grondbank wijst daarop, hoewel 

geluidsreductie geen doel, maar slechts een bijkomend voordeel van de wal is). 

 

De aanbreng van de beplanting is niet voorzien in de overeenkomst (niet in het plan van aanpak en niet in de 

begroting) en leidt tot een extra kostenpost van ten minste € 9.000,-. De Grondbank heeft daarnaast, vanwege 

de situatie met de gasleiding, al € 9.500,- extra onderzoekskosten gemaakt en (nog niet in de 

kostenoverzichten opgenomen) kosten voor extra overleg met de Gasunie, de werkgroep en de gemeente 

over deze kwestie. De totale extra kosten in verband met de gasleiding zijn dus hoger dan € 18.500,-. Naar 

opvatting van de Grondbank is dat, mede gelet op de gangbare uitgangspunten in de rechtspraak over 

redelijke meerkosten, in feite al meer dan de bijdrage die van haar verlangd mag worden aan het realiseren 

van een oplossing, maar in ieder geval is dit wel het maximale. Er zijn wat de Grondbank betreft geen 

redelijke gronden om haar ertoe te verplichten de andere mogelijke oplossingen (overkluizen, toepassen van 

licht ophoogmateriaal of toepassen van een scherm) op haar kosten uit te voeren. Dit zou immers betekenen 

dat zij onaanvaardbaar hoge meerkosten moet maken voor de uitvoering van werk dat niet is 

overeengekomen en dat ook niet nodig is om een grondwal te realiseren die voldoet aan het in de 

overeenkomst en het plan van aanpak omschreven doel  De extra kosten voor overkluizen, toepassen van 

ophoogmateriaal of een scherm staan niet in verhouding tot de begroting voor de bijkomende kosten en het 

uitgangspunt in het plan van aanpak dat het budget voor de bijkomende kosten circa 2 ton zou zijn. Bij dat 

uitgangspunt is een totale besteding voor bijkomende kosten oplopend tot circa 3 ton, niet redelijk. De 

Grondbank wijst er nog op dat in de realisatieovereenkomst voor de bijkomende kosten het uitgangspunt is 

geformuleerd dat de kosten en baten in evenwicht moeten zijn.  
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3.2. Standpunt Gemeente 

De gemeente stelt zich op het standpunt dat de zichtwal ononderbroken moet worden aangelegd. Zo is het 

ontwerp ooit bedacht en dat is wat partijen zijn overeengekomen in de realisatieovereenkomst en hebben 

vastgelegd in het plan van aanpak.  

 

Hier is sprake van een overeenkomst tussen professionele en deskundige partijen. Dit heeft gevolgen voor de 

uitleg van de overeenkomst, alsmede voor wat de gemeente mag verwachten van de Grondbank. De 

gemeente vindt derhalve dat zij er bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs op mocht vertrouwen 

dat de grondwal in zijn totaliteit zou worden aangelegd, dus zonder openingen.
13

 Daarom is de Grondbank nu 

verplicht deze afspraak na te komen. De Grondbank moet het gat dichten.  

 

De Gemeente wenst daarbij niet in te stemmen met de door de Grondbank voorgestelde wijziging van het 

laten van een opening in de zichtwal en beplanting daarvan. Ook vanwege het feit dat daarvoor geen 

draagvlak is vanuit de werkgroep en de omwonenden van de zichtwal. Wat dat betreft geldt dat de Gemeente 

zich tot dusver altijd op het standpunt heeft gesteld dat zij de werkgroep faciliteert en zich bij het standpunt 

van de werkgroep in deze aansluit.
14

   

 

Hoofddoel van de overeenkomst is het wegnemen van zicht. Wat betreft de gemeente moet de wal daarom 

voldoen aan de eis dat het geen licht zal doorlaten en het geluid vermindert. Verkeerslawaai is zeker wel een 

punt, maar geen formeel doel. Er kan en mag hier ook niet worden gesproken van een geluidswal. Op dit 

moment (met een onafgemaakte wal) is geen sprake van een versterking van geluid ten opzichte van de 

situatie toen nog helemaal geen wal aanwezig was, dat was de conclusie van de ingeschakelde deskundige. 

(Voor zover omwonenden aangeven dat zij meer geluid waarnemen, is dat waarschijnlijk meer de beleving 

van de mensen. Die kan worden veroorzaakt doordat door de aanleg van de (onafgemaakte) wal alles juist 

rustiger wordt, waardoor het geluid dat wel door (het gat in) de wal komt meer opvalt.) 

 

De gemeente erkent dat het aanbrengen van de wal over de gasleiding meer kost dan oorspronkelijk was 

begroot. Maar is van mening dat die kosten voor rekening van de Grondbank moeten komen. De Grondbank 

is degene die onderzoek heeft verricht naar eventueel aanwezige leidingen en zij heeft de kostenbegroting 

gemaakt. Dat die onderzoeken uitgevoerd zijn na het sluiten van de overeenkomst, maakt  niet uit, want dat is 

een keuze geweest van de Grondbank. Nu de Grondbank ervoor heeft gekozen vooraf geen onderzoek te 

verrichten brengt dat een zeker risico met zich mee. En dat dit risico zich nu verwezenlijkt dient voor rekening 

van de Grondbank te komen.  

Volgens de gemeente is een verzoek om een bijdrage in de onvoorziene kosten vanuit de gemeente of 

provincie naar verwachting niet kansrijk.
15

 

 

De reactie van de provincie richting de  gemeente van 1 november 2019 met de tekst: “de wijzigingen als 

gevolg van het verbod van Rijkswaterstaat om de zichtwal op hun duiker te realiseren en het niet zwaarder 

mogen belasten van de aanwezige gasleiding van De Gasunie hebben nauwelijks consequenties voor de 

realisatie van de zichtwal. Van de 1.300 meter wordt hierdoor slechts 15 meter niet gerealiseerd. Dit is 

                                                      
13

 Zie onder andere de brieven van de gemeente aan de Grondbank van 30 januari en 8 juli 2020.  
14

 Zie verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 16 september 2020. 
15

 Zie verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 16 september 2020. 
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verwaarloosbaar” gaat volgens de gemeente over de subsidie voor het inrichten van de wal. De 

eindrapportage is ingediend, maar is nog niet akkoord bevonden. Als het akkoord wordt bevonden wordt de 

volledige subsidie uitgekeerd. 

 

Wat betreft de bepaling in de realisatieovereenkomst dat de baten en lasten van het project in evenwicht 

moeten zijn, geldt volgens de gemeente dat dit in het contract staat om te voorkomen dat er overmatig winst 

zal worden gemaakt. Dat is de achtergrond van de bepaling. 

 

3.3. Standpunt Werkgroep 

Hoewel de werkgroep geen partij is in de procedure bij de geschillencommissie, nemen wij in dit rapport ook 

de standpunten van de werkgroep op, omdat de werkgroep de bewoners vertegenwoordigt en de grondwal op 

initiatief van de bewoners en in hun belang is aangelegd. Voor de bewoners is van belang hoe de grondwal 

uiteindelijk wordt uitgevoerd. Daarom vindt de geschillencommissie het van belang ook hun bezwaren mee te 

wegen bij de beoordeling van het geschil. 

 

De werkgroep is er door de Grondbank en de gemeente over geïnformeerd dat de grondwal ter plaatse van 

de gasleiding niet (zonder aanvullende maatregelen) aangelegd kan worden en welke opties er zijn voor 

gewijzigde uitvoering. Daarop heeft de werkgroep, na ruggenspraak te hebben gehouden met de bewoners, 

aangegeven dat alleen optie 1 en 2 (overkluizen en opvullen) voor haar acceptabel waren. Dit is onder meer 

besproken tijdens een bijeenkomst van de gemeente, de Grondbank en de werkgroep op 28 juni 2019.
16

 Op 

26 november 2019 is door de werkgroep een avond belegd om de bewoners van Oele inspraak te geven in 

het voorstel van de Grondbank om het gat op te vullen met beplanting. Bij deze bijeenkomst hebben de 

bewoners aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in het voorstel om te beplanten. Volgens hen is er een 

ononderbroken wal beloofd en kan er dus geen wal worden aangelegd met een grote opening (al dan niet met 

beplanting) op de plek waar de lichtoverlast van het industrieterrein aan de overkant van de A35 het meest 

zichtbaar is.
17

 Bij een bijeenkomst op 17 januari 2020 heeft de werkgroep te kennen gegeven dat de 

bewoners er, wat hen betreft, gelet op de gemaakte afspraken, redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat de 

grondwal in zijn totaliteit zou worden aangelegd, dus zonder openingen. Dit standpunt heeft de gemeente 

vervolgens ook kenbaar gemaakt in een brief van 30 januari 2020 aan de Grondbank.
18

 

 

Na ontvangst van de reactie van de Grondbank op deze brief, heeft op 25 februari 2020 een bijeenkomst 

plaatsgevonden van de gemeente, de Grondbank en de werkgroep. Op dat moment heeft de werkgroep haar 

visie duidelijk gemaakt: het ‘gat’ moet gedicht worden, want dat is de afspraak. Er zijn opnieuw eventuele 

alternatieven voor de door de Grondbank voorgestelde beplanting besproken en er is afgesproken dat de 

Grondbank een financieel plaatje aanlevert voor een alternatieve ‘zichtbarrière’ in plaats van beplanting en dat 

er een gesprek tussen de Gasunie en de werkgroep werd gearrangeerd.
19

 De werkgroep heeft ook 

aangegeven dat zij (noaber) mr. N. (Niels) Rikkerink zal vragen om juridisch advies over de situatie. 

Omstreeks eind februari 2020 geeft mr. Rikkerink dit advies. Hij beantwoordt daarin de vraag of het, gezien de 

                                                      
16

 Zie verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35, gemeente Hengelo en Grondbank Hengelo d.d. 28 juni 2019, onder 

kopje ‘Duiker/gasleiding’.  
17

 Zie verslag bijeenkomst Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 26 november 2019. 
18

 Zie brief van de gemeente Hengelo aan de Grondbank d.d. 30 januari 2020. 
19

 Zie verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 25 februari 2020, alinea 2 t/m 4.  
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gemaakte afspraken en gesloten overeenkomsten, mogelijk is dat de zichtwal niet als een aaneengesloten 

wal wordt gerealiseerd en overweegt daarbij dat:  

 

i. de realisatieovereenkomst, het plan van aanpak en de bijlagen, de omgevingsvergunning en het 

subsidiebesluit uitgaan van een geluidswal zonder onderbrekingen;  

ii. een wijziging van dit uitgangspunt niet enkelzijdig door één van de partijen betrokken bij het project 

kan worden genomen. Schriftelijke goedkeuring van “alle bij het project betrokken partijen” is vereist; 

iii. de werkgroep mede belanghebbende is bij het project. De Grondbank erkent dit volgens de heer 

Rikkerink, want zij heeft dit expliciet vermeld in de bijlage van de realisatieovereenkomst (het plan 

van aanpak dat door de Grondbank is opgesteld), waarin staat dat de overeenkomst is opgesteld 

“tussen de Werkgroep zichtwal Oele, de gemeente Hengelo en de Grondbank”; 

iv. een wijziging in het project betekent dat het project niet (meer) zou voldoen aan de 

omgevingsvergunning die is verleend; 

v. de extra uitvoeringskosten voor rekening en risico van de Grondbank komen, want zij is volledig 

verantwoordelijk om de medewerking te verkrijgen van de partijen (zoals Gasunie), ongeacht hoe 

hoog de kosten hiervoor zijn;  

vi. het niet geheel doortrekken van de zichtwal met een tweetal openingen
20

 op een significante plek 

ervoor zorgt dat de wal voor een groot deel haar functie (betere inpassing van de A35 in het 

landschap, barrière ten behoeve van zichtonttrekking tussen de woningen en de A35 en reductie van 

lichtverstrooiing en verkeerslawaai) verliest; 

vii. door de openingen een enorme geluidsoverlast zal ontstaan door trechterwerking van beide 

openingen waardoor het geluid wordt geperst.  

 

Mr. Rikkerink concludeert dat schriftelijke toestemming van zowel de werkgroep als de gemeente voor de door 

de Grondbank voorgestelde wijziging ontbreekt en dat de Grondbank het werk derhalve conform de 

overeenkomst en het daarin opgenomen ontwerp op haar kosten dient te realiseren.  Het belang van de 

zichtwal, haar functie en de belangen van diverse partijen zijn volgens hem niet ondergeschikt aan het 

financiële belang van de Grondbank (een professionele partij).  

 

De werkgroep heeft haar standpunten verder toegelicht in de bijeenkomst met de geschillencommissie van 

31 maart 2021.
21

 Daarbij is, in aanvulling op het voorgaande, nog naar voren gebracht dat: 

 

- de zichtwal wel degelijk kan worden gerealiseerd zoals voorzien. De werkgroep beschouwt een 

uitvoering die als ononderbroken grondwal oogt als de in het plan van aanpak bedoelde uitvoering. 

Wat haar betreft kan de wal gewoon ononderbroken worden aangelegd, met additionele 

voorzieningen; 

- er, bij beplanting alleen, zorgen zijn over bladverlies, met name in de winter en over de 

aangroeisnelheid. De werkgroep verwacht dat het lang zal duren voordat het hele gat (ook in de 

hoogte) dichtgegroeid is en dat er in de winter doorheen gekeken kan worden; 

                                                      
20

 Ten tijde van het advies van mr. Rikkerink was er nog sprake van twee openingen. Inmiddels gaat het nog om één 

opening (namelijk die ter plaatse van de gasleiding). 
21

 Zie notulen, bijlage 4. 
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- een oplossing met een scherm (het derde alternatief) voor de werkgroep inmiddels bespreekbaar is. 

Dit heeft niet de voorkeur, maar neemt naar verwachting wel meer zicht en licht weg dan alleen 

beplanting en is daarom wat de werkgroep betreft een beter alternatief dan alleen beplanting; 

- een tiental woningen last heeft van lichtinval/lichtverstrooiing en zicht door het gat in de wal; 

- de kosten van de voorzieningen die nu aanvullend moeten worden genomen, worden gedekt door 

besparingen die de Grondbank heeft kunnen realiseren ten opzichte van de begroting van 16 april 

2015 (onder meer doordat de duiker niet is verlengd en er maar één depot is gebruikt); 

- de werkgroep best water bij de wijn wil doen en niemand op kosten wil jagen, maar wel een 

oplossing wil die recht doet aan de belangen van de bewoners. 
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4. BEOORDELING  

 

4.1. Vraagstelling  

De gemeente en de Grondbank hebben aan de geschillencommissie de vraag voorgelegd welke (alternatieve) 

uitvoeringswijze, gelet op de tussen partijen gesloten overeenkomst, de rechtens relevante belangen van 

partijen en de overige omstandigheden van het geval, in redelijkheid (het meest) aangewezen is in deze. Aan 

de geschillencommissie is verzocht hieromtrent in het onderhavige rapport een deugdelijk onderbouwd en 

onafhankelijk deskundigenoordeel te geven, waarbij alle relevante aspecten worden betrokken. Aan de hand 

van deze vraagstelling zal het geschil hierna worden beoordeeld. Daartoe wordt hieronder eerst ingegaan op 

de maatstaf die moet worden toegepast bij de uitleg van de realisatieovereenkomst en op de vraag wie partij 

zijn bij deze overeenkomst. Vervolgens komen de verplichtingen die voor de Grondbank uit de overeenkomst 

voortvloeien aan de orde en de uitvoerbaarheid daarvan en worden de verschillende uitvoeringsopties 

getoetst aan de uitgangspunten van de overeenkomst. Tenslotte volgt de beoordeling van het geschil.  

 

4.2. Juridisch kader – uitleg van schriftelijke overeenkomsten 

De rechtsverhouding tussen de Grondbank en de gemeente wordt beheerst door de realisatieovereenkomst. 

De gemeente heeft erop gewezen dat de Grondbank een professionele en deskundige partij is en heeft 

gesteld dat dit gevolgen heeft voor de uitleg van de overeenkomst. De uitleg van schriftelijke overeenkomsten 

is afhankelijk van alle (relevante) omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar de maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid.
22

 De Hoge Raad heeft hiervoor twee maatstaven geformuleerd; (1) de Haviltex-

maatstaf, dit is een subjectieve maatstaf, en (2) de cao-norm, dit is een objectievere maatstaf. De cao-norm 

houdt in dat voor de uitleg van een contractsbepaling in beginsel de bewoordingen, in het licht van de gehele 

tekst van de overeenkomst, van doorslaggevende betekenis zijn. De cao-norm is van toepassing op 

schriftelijke contracten die ook van invloed zijn op de rechtsposities van derden zoals o.a. een cao, een 

sociaal plan en een pensioenreglement.
 23

 De Haviltex-maatstaf houdt in dat bij de uitleg van een 

contractsbepaling niet een zuiver taalkundige uitleg geboden is, maar dat het aankomt op de zin die partijen in 

de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen en op hetgeen 

zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Hierbij zijn mede van belang de 

maatschappelijke kringen waartoe partijen behoren en de rechtskennis die van de partijen kan worden 

verwacht.
24

 In het geval van een commercieel contract gesloten tussen professionele partijen, waarbij partijen 

(al dan niet bijgestaan door (juridische) deskundigen) voldoende zorg hebben besteed aan de formulering van 

de contractsbepalingen kan worden aangenomen dat de strekking van het contract is de bedoeling van 

partijen daarin nauwkeurig vast te leggen. In dit geval moet groter gewicht worden toegekend aan de 

taalkundige betekenis van de contractsbepalingen.
25

 De geschillencommissie stelt vast dat de 

realisatieovereenkomst voldoet aan laatstgenoemde omschrijving. Het is een commercieel contract, zowel de 

gemeente als de Grondbank kan worden aangemerkt als een professionele partij (geen van beide is 

consument of ondeskundig dan wel onervaren als het gaat om dit type contracten) en er is voldoende zorg 

                                                      
22

 HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427 (DMS/Fox), r.o. 4.5. 
23

 HR 24 september 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1072, r.o. 3.6; Asser/Sieburgh 6-III 2018/274 en Burgers, BB 2020/8, par. 

2. 
24

 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158 (Haviltex); Asser/Sieburgh 6-III 2018/364 en Burgers, BB 2020/8, par. 2. 
25

 HR 13 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1940, conclusie A-G, par. 3.26-3.29; R.P.J.L. Tjittes, Commercieel 

Contractenrecht. Deel één, Den Haag: BJU 2018, p. 290 en 294, zie ook HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:315, 

conclusie A-G, par. 2.5. 
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besteed aan het formuleren van de contractsbepalingen daarin. Naar het oordeel van de geschillencommissie 

brengt dit mee dat in uitgangspunt bij de uitleg van de realisatieovereenkomst de Haviltex-maatstaf moet 

worden toegepast, waarbij vanwege het type overeenkomst, wat groter gewicht moet worden toegekend aan 

de taalkundige betekenis van de contractsbepalingen. Toepassing van een zuiver taalkundige uitleg (CAO-

maatstaf) is evenwel niet aan de orde. 

 

4.3. Partijen  

Voordat wordt toegekomen aan de vraag welke verplichtingen voor de Grondbank voortvloeien uit de 

realisatieovereenkomst, moet worden ingegaan op de vraag wie de partijen zijn bij de realisatieovereenkomst; 

zijn dat alleen de gemeente en de Grondbank of moet ook de werkgroep worden beschouwd als 

contractspartij? Wie partijen zijn bij de overeenkomst is een kwestie van uitleg van de overeenkomst zelf, 

waarbij ook de ontstaansgeschiedenis van de overeenkomst en de bijlagen daarbij relevant zijn.  

 

In de realisatieovereenkomst zijn alleen de gemeente Hengelo en de Grondbank genoemd als partijen.
26

 In de 

considerans van de overeenkomst zijn de Stichting Oele en de Dorpsraad Beckum genoemd als degenen die 

de wens hebben uitgesproken om tot aanleg van de wal te komen. De Stichting Oele en de Dorpsraad 

Beckum worden in de considerans niet als partij(en) bij de overeenkomst aangemerkt. In art. 5 van de 

overeenkomst (zevende bullit) is bepaald dat de Combinatie (de Grondbank) de communicatie voert met 

belanghebbenden en aanwonenden, waarbij de werkgroep Zichtwal Oele kan faciliteren. Uit deze tekst blijkt 

niet dat de werkgroep partij is bij de overeenkomst, maar volgt dat zij een faciliterende rol speelt bij het 

overleg met belanghebbenden en aanwonenden. De overeenkomst is ondertekend door de gemeente en 

Plegt-Vos en NTP Infra B.V. als vertegenwoordigers van de Grondbank. De overeenkomst is niet ondertekend 

door de werkgroep. Uit de tekst en opbouw van de realisatieovereenkomst volgt, naar het oordeel van de 

geschillencommissie, dan ook niet dat de werkgroep partij is daarbij.  

 

De werkgroep baseert haar stelling, dat zij partij is bij de overeenkomst, op de totstandkomingsgeschiedenis 

van de overeenkomst, op een passage uit het plan van aanpak bij de overeenkomst en op een bepaling in de 

realisatieovereenkomst zelf. De totstandkomingsgeschiedenis van de overeenkomst op zich kan niet tot de 

conclusie leiden dat de werkgroep (of de bewoners die zij vertegenwoordigt) partij zijn geworden bij de 

realisatieovereenkomst. Hoewel voldoende is gebleken dat de werkgroep als vertegenwoordiger van de 

bewoners van het buurtschap Oele de initiatiefnemer voor het project is geweest en dat zij een belangrijke rol 

heeft gespeeld bij de totstandkoming van de overeenkomst (zonder de werkgroep was de overeenkomst niet 

gesloten), kan niet worden vastgesteld dat zij ook als contractspartij tot die overeenkomst is toegetreden.  

 

De werkgroep heeft gewezen op de inleiding van het plan van aanpak van 19 december 2016 (bijlage 1 bij de 

realisatieovereenkomst) dat is opgesteld door de Grondbank en waarin staat dat ten behoeve van de aanleg 

van de grondwal een realisatieovereenkomst is opgesteld tussen de werkgroep zichtwal Oele, de gemeente 

Hengelo en de Grondbank. Vastgesteld moet worden dat dit niet strookt met hetgeen blijkt uit de getekende 

realisatieovereenkomst. Er is dus sprake van tegenstrijdigheid tussen de (contract)stukken. In de stukken zelf 

is geen regeling vervat voor tegenstrijdige bepalingen. Naar het oordeel van de geschillencommissie dient, bij 

                                                      
26

 Zie realisatieovereenkomst, pagina 2, aanhef: “Partijen: 1. De gemeente Hengelo (…) en 2. De vennootschap onder 

firma: “Combinatie Plegt/Vos – NTP” v.o.f. (…)”.  
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tegenstrijdigheid in de stukken, de inhoud van hetgeen in de overeenkomst zelf is bepaald te prevaleren 

boven de inhoud van hetgeen is bepaald in bijlagen bij de overeenkomst. Voorts meent de 

geschillencommissie dat de inhoud van nieuwere stukken (op een later moment tot stand gekomen of 

getekende stukken) prevaleert boven de inhoud van oudere (op een eerder moment tot stand gekomen of 

getekende stukken). Het plan van aanpak is een bijlage bij de realisatieovereenkomst. De 

realisatieovereenkomst is bovendien definitief geworden en getekend nadat het plan van aanpak definitief is 

geworden.
27

 De geschillencommissie is dan ook van oordeel dat voor de vraag wie de partijen zijn bij de 

realisatieovereenkomst, geen doorslaggevende betekenis kan toekomen aan het bepaalde in de inleiding van 

het plan van aanpak. Daarbij speelt mee dat de rol van de werkgroep verderop in het plan van aanpak ook 

nog aan de orde komt. In hoofdstuk 4 ‘Organisatorische aspecten en communicatie’, is onder 4.1 een 

opsomming gegeven van de partijen die naast de Grondbank Hengelo met name betrokken zijn bij de aanleg 

van de grondwal. Hier worden genoemd de werkgroep, maar ook het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, de 

afdeling handhaving van de gemeente Hengelo, het Waterschap, het Pact Twickel en het ministerie van 

Economische zaken. Het is duidelijk dat deze partijen geen contractspartij zijn bij de realisatieovereenkomst, 

maar wel bij de uitvoering daarvan betrokken worden. Bij de werkgroep is vermeld dat zij de initiator is voor 

het aanleggen van de grondwal. De werkgroep wordt hier niet als contractspartij aangeduid.  

 

De werkgroep heeft verder nog gewezen op art. 4  en art. 14 lid 1 van de realisatieovereenkomst, waarin is 

bepaald dat wijziging in de aard, de omvang en de duur van het project alleen kan plaatsvinden na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘alle bij het project betrokken partijen’, respectievelijk dat 

tussentijdse beëindiging van de overeenkomst niet mogelijk is dan met instemming van ‘alle partijen’. Uit het 

gebruik van de woorden ‘alle bij het project betrokken partijen’ en ‘alle partijen’ leidt de werkgroep af dat niet 

alleen de gemeente en de Grondbank partij zijn bij de overeenkomst, maar ook de werkgroep. Als er maar 

twee partijen zouden zijn, dan zou in deze artikelen, volgens de werkgroep, niet de toestemming van ‘alle 

partijen’ zijn vereist, maar de toestemming van ‘beide partijen’ of van ‘de partijen’. Het is de vraag of het 

gebruik van de woorden  ‘alle bij het project betrokken partijen’ en ‘alle partijen’ dwingt tot de conclusie dat 

naast de gemeente en de Grondbank ook de werkgroep partij is bij de overeenkomst. Het gebruik van deze 

woorden kan impliceren dat er meer dan twee partijen zijn, maar dat betekent, naar het oordeel van de 

werkgroep nog niet (a) dát er ook daadwerkelijk meer dan twee partijen zijn en (b) dat de werkgroep de 

(eventuele) derde partij bij de overeenkomst is waarop met de woorden ‘alle partijen’ is gedoeld. De 

realisatieovereenkomst is opgesteld door de gemeente en is voor de ondertekening aan de Grondbank ter 

beoordeling voorgelegd. De Grondbank heeft verklaard dat zij de werkgroep niet als partij bij de overeenkomst 

beschouwt. De gemeente onderschrijft dit en beschouwt de werkgroep als belanghebbende in de zin dat zij de 

bewoners vertegenwoordigt die belang hebben bij de grondwal.
 28

 Mede gelet op die verklaring, vindt de 

geschillencommissie het niet aannemelijk dat bij de redactie van de overeenkomst met de tekst ‘alle (bij het 

project betrokken) partijen’ in artikel 4 en artikel 14 is bedoeld dat er meer partijen zijn bij de overeenkomst 

dan de twee partijen genoemd in de aanhef van de overeenkomst en dat specifiek de werkgroep de derde 

partij is die met wijziging of de beëindiging van de overeenkomst zou moeten instemmen. Het is geenszins 

uitgesloten dat met ‘alle partijen’ eenvoudigweg de twee partijen die als partijen zijn aangeduid in de aanhef 

van de overeenkomst zijn bedoeld. Alle partijen kunnen immers ook twee partijen zijn.  

                                                      
27

 De definitieve versie van het plan van aanpak is van 19 december 2016. De realisatieovereenkomst is opgemaakt op 22 

december 2016 en getekend op 29 maart 2017.   
28

 Het begrip belanghebbende wordt hier niet in bestuursrechtelijke zin gebruikt.  
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Daar komt bij dat de Grondbank een vennootschap onder firma (vof) is. Een vof heeft geen 

rechtspersoonlijkheid. Bij contractsluiting met een vof, wordt feitelijk gecontracteerd met de achterliggende 

vennoten (in een procedure over een overeenkomst moeten bijvoorbeeld ook beide vennoten worden 

gedagvaard). Voor de beide vennoten van de Grondbank zal gewijzigde voortzetting of beëindiging van de 

overeenkomst van belang zijn. Beide vennoten hebben de overeenkomst ook getekend. Plegt-Vos en NTP 

Infra zijn als gelijkwaardige vennoten in de Grondbank ieder zelfstandig bevoegd te besluiten over eventuele 

beëindiging. Denkbaar is dan ook dat de woorden ‘alle partijen’ zijn gebruikt om te benadrukken dat met 

beëindiging van de overeenkomst moet worden ingestemd door de gemeente en door beide vennoten van de 

Grondbank. In ieder geval noopt het gebruik van de woorden ‘alle partijen’ in de overeenkomst niet tot de 

conclusie dat er naast de gemeente en de Grondbank nog meer contractspartijen zijn bij de 

realisatieovereenkomst. 

 

De geschillencommissie concludeert op grond van het voorgaande dat de werkgroep geen contractspartij is bij 

de realisatieovereenkomst. 

 

4.4. Verplichtingen van de Grondbank 

 

4.4.1 Kernpunten uit de overeenkomst 

De verplichtingen van de Grondbank zijn vastgelegd in de realisatieovereenkomst en de bijlagen daarbij. De 

kernpunten uit de overeenkomst en de bijlagen zijn: 

 

Realisatieovereenkomst  

 

Doel 

- Het doel is te komen tot de aanleg van een grondwal langs de A35 overeenkomstig het Plan van Aanpak
29

 

Zichtwal Oele en deze in te richten zoals aangegeven in het ontwerpadvies van Atelier Overijssel;
30

 

- De zichtwal moet de buurtschap Oele een betere landschappelijke afscheiding geven van de A35 en het 

daarachter gelegen bedrijventerrein Twentekanaal;
31

 

 

Ontwerp 

- De Grondbank Hengelo gaat het Project uitvoeren in overeenstemming met (onder andere) de verleende 

vergunningen, het Plan van Aanpak en het ontwerpadvies van Atelier Overijssel;
32

  

- Voor het overige vindt de realisatie van het Project plaats volgens gangbare normen en richtlijnen, zoals 

die worden gehanteerd in de grond-, weg- en waterbouw;
33

 

- Ten tijde van de ondertekening van de realisatieovereenkomst moet de Grondbank Hengelo de 

detailtekeningen ontwerp per fase nog gaan maken;
34

  

                                                      
29

 Zijnde de beschrijving van de functionele eisen en randvoorwaarden waaraan de Zichtwal dient te voldoen, zowel in 

civieltechnisch als milieukundig opzicht, neergelegd in “Plan van Aanpak Grondwal Rijksweg A35 te Hengelo” met kenmerk 

KZW1511PvA001 en datum 19 december 2016 (Bijlage 1).  
30

 Zie pagina 2, kopje ‘Doel’. 
31

 Considerans sub 1.  
32

 Zie pagina 4, kopje ‘Overige aspecten met betrekking tot de realisatie’, eerste, vierde en vijfde bullet. 
33

 Zie pagina 4, kopje ‘Overige aspecten met betrekking tot de realisatie’.  
34

 Zie pagina 4, kopje ‘Overige aspecten met betrekking tot de realisatie’, 6
e
 bullet. 
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- Eventuele wijzigingen in de aard en omvang van het Project kunnen alleen plaatsvinden na voorafgaande 

schriftelijke instemming van alle bij het Project betrokken Partijen;
35

  

 

Financieel  

- Het Project wordt gerealiseerd door en voor rekening en risico van de Grondbank Hengelo;
36

 

- Op basis van de kostenbegroting van de Grondbank Hengelo d.d. 16 april 2015
37

 en de daarbij geldende 

uitgangspunten (bijlage 2) zullen de baten en lasten van het Project in evenwicht zijn;
38

  

 

Gewijzigde omstandigheden, overmacht 

- Indien er zich onvoorziene wijzigingen of overmacht voordoen, wijziging van omstandigheden die ten tijde 

van het aangaan van de overeenkomst bij Partijen niet bekend waren, of omstandigheden die niet in de 

realisatieovereenkomst zijn verdisconteerd, dan zullen Partijen over de gevolgen daarvan in overleg 

treden, de gevolgen daarvan in goed overleg en met inachtneming van de uitgangspunten van de 

overeenkomst in redelijkheid gezamenlijk vaststellen en in onderling overleg zodanige maatregelen nemen 

dat de realisatie van de zichtwal overeenkomstig de planning zoveel mogelijk gewaarborgd blijft;
39

  

- Uitgangspunt is en blijft daarbij dat het Project wordt gerealiseerd voor rekening en risico van de 

Grondbank.
40

  

 

Plan van aanpak  

In de realisatieovereenkomst is bepaald dat de aanleg van de grondwal moet plaatsvinden overeenkomstig 

het Plan van Aanpak. In dat Plan van Aanpak staat onder andere dat: 

-  de uitgangspunten van het ontwerp zijn: aanleg van de grondwal als barrière (ten behoeve van 

landschappelijke inpassing, zichtonttrekking en lichtreductie) tussen de A35 en Oele. Met daarbij tevens 

een reductie van verkeerslawaai;
41

  

-  de grondwal zodanig wordt aangelegd dat vanaf de A35 sprake is van een uniform beeld in hoogte en 

helling;
42

 

-  bij de aanleg geldt dat het verkrijgen van goedkeuring van nutsbedrijven de verantwoordelijkheid van de 

Grondbank is.
43

   

 

Kostenraming 

In de kostenraming bij de overeenkomst van december 2016 is onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

‘exploitatie Grondbank’ en anderzijds ‘bijkomende werkzaamheden t.b.v. subsidie-aanvraag’:   

 

                                                      
35

 Zie pagina 3, kopje ‘Uitgangspunten’, tweede bullet.  
36

 Zie onder andere pagina 3, kopje ‘Uitgangspunten’, eerste bullet. 
37

 De geschillencommissie heeft geconstateerd dat in de realisatieovereenkomst de datum van 16 april 2015 staat vermeld, 

terwijl aangehecht is als bijlage de kostenraming van 15 december 2016. De versie van 15 december 2016 is hierna als 

uitgangspunt genomen.  
38

 Zie pagina 5, kopje ‘Financiën en subsidievoorwaarden’, onder nummer 1. 
39

 Zie pagina 7, kopje ‘Gewijzigde omstandigheden, overmacht’, onder nummer 1.  
40

 Zie pagina 7, kopje ‘Gewijzigde omstandigheden, overmacht’, onder nummer 3. 
41

 Zie pagina 15, paragraaf 8.1, 1
e
 bullet. 

42
 Zie pagina 15, paragraaf 8.1, 7

e
 bullet. 

43
 Zie onder andere pagina 6 , paragraaf 2.4.3. 
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→  voor het onderdeel ‘exploitatie van de Grondbank’ is een totaalbedrag van € 723.720,00 geraamd. Met 

daarin opgenomen een post ‘engineering (inmeting, werktekeningen ten behoeve van vergunning + 

uitvoering, afstemming met alle stakeholders)’ van € 7.000,-;
44

 

→ voor het onderdeel ‘bijkomende werkzaamheden t.b.v. subsidie-aanvraag’ is een totaalbedrag van  

€ 220.025,00 geraamd. Met daarin opgenomen een “budgetpost voorzieningen kabels en leidingen (i.o.m. 

Gasunie / Tennet)” van in totaal € 15.000,-;
 45

 

 

Verslag Werkatelier Zichtwal Oele d.d. 12 februari 2015 

In het Verslag Werkatelier Zichtwal Oele van 12 februari 2015 is vermeld dat één van de randvoorwaarden is 

dat het budget circa 2 ton bedraagt.
46

 

 

4.4.2 Conclusie ten aanzien van de verplichting van de Grondbank 

Uit de contractstukken volgt de (hoofd)verplichting van de Grondbank om de grondwal langs de A35 voor haar 

rekening en risico en binnen het budget: 

a. aan te leggen (en in te richten) overeenkomstig: 

o het plan van aanpak 

o de principeschets van de grondwal; 

o de overzichtstekening;  

o het ontwerpadvies van Atelier Overijssel; 

b. aan te leggen in overeenstemming met: 

o de verleende vergunning;  

o de gangbare normen en richtlijnen in de grond- weg- en waterbouw; 

c. aan te leggen met goedkeuring van de nutsbedrijven; 

d. zodanig aan te leggen dat de grondwal: 

o een betere landschappelijke afscheiding geeft; 

o voor zichtonttrekking zorgt; 

o voor lichtreductie zorgt; 

o voor reductie van verkeerslawaai zorgt (als bijkomend voordeel). 

 

  

                                                      
44

 Zie de kostenraming van 16 april 2015, post 1,03. 
45

 Zie de kostenraming van 16 april 2015, post 52,00. 
46

 Zie onder kopje ‘Inleiding’, 2
e
 bullet.  
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4.4.3 Uitvoerbaarheid van de overeenkomst 

In het plan van aanpak, de principeschets, de overzichtstekening en het ontwerpadvies is een ononderbroken 

wal voorzien, opgebouwd uit grond en te beplanten volgens het ontwerpadvies, óók ter plaatse van de 

gasleiding. Deze ononderbroken grondwal, moet met goedkeuring van de nutsbedrijven (in dit geval de 

Gasunie) worden aangelegd. 

 

Vast is komen te staan dat het feitelijk niet mogelijk is om een ononderbroken grondwal aan te leggen over de 

gasleiding. De Gasunie geeft hiervoor immers geen toestemming. Er kan alleen toestemming worden 

verkregen voor de aanleg van een aangepaste wal die niet is opgebouwd uit (alleen) grond, maar waarin 

aanvullende voorzieningen zijn getroffen om zetting te verminderen. De verplichting uit de overeenkomst kan, 

ter plaatse van de gasleiding, dus niet worden nagekomen. 

 

Het aan ons burgerlijk recht ten grondslag liggende uitgangspunt dat overeenkomsten moeten worden 

nagekomen (pacta sunt servanda), kent haar begrenzing in onmogelijkheid van nakoming. Zowel 

gedeeltelijke, als gehele, alsook relatieve en absolute onmogelijkheid van nakoming bevrijden de schuldenaar 

(gedeeltelijk of geheel) van de op hem rustende verplichting.
47

 In de gegeven situatie betekent dit dat de 

gemeente van de Grondbank geen nakoming kan vorderen van de overeenkomst, althans niet van het 

gedeelte van de overeenkomst dat betrekking heeft op de grondwal ter plaatse van de gasleiding. 

 

Zonder afwijkende contractuele afspraken, leidt onmogelijkheid van nakoming ertoe dat de schuldeiser 

nakoming niet kan afdwingen (het nakomingsrecht word geblokkeerd) en slechts aanspraak maakt op 

vervangende (en onder omstandigheden aanvullende) schadevergoeding. In het voorliggende geval is echter 

in de overeenkomst een regeling getroffen voor het geval dat de overeenkomst niet kan worden nagekomen. 

In art. 11 lid 7 van de realisatieovereenkomst is bepaald: 

 

“Als de Combinatie de activiteiten, waarvoor subsidie wordt verkregen, anders of niet kan uitvoeren, dan moet 

de Combinatie dit binnen twee weken melden bij de Gemeente. De Combinatie kan dan een verzoek tot 

wijziging indienen bij de Gemeente. Dit verzoek zal de Gemeente dan voorleggen aan de provincie Overijssel. 

De acceptatie van de wijziging is dus afhankelijk van het besluit van de provincie. Afwijkingen zijn onder 

andere: Wijziging van de activiteiten en/of de prestatie (…)” 

 

Met deze bepaling hebben partijen vastgelegd hoe wordt gehandeld op het moment dat de overeengekomen 

activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd of alleen anders kunnen worden uitgevoerd. Vastgesteld moet 

worden dat partijen de regeling van art. 11 lid 7 feitelijk ook hebben toegepast. De Grondbank heeft aan de 

gemeente melding gedaan van de onmogelijkheid van uitvoering van de grondwal ter plaatse van de 

gasleiding en heeft een verzoek tot wijziging ingediend (te weten het voorstel om de grondwal ter plaatse van 

de gasleiding open te laten en op te vullen met beplanting). Dit voorstel is door de gemeente voorgelegd aan 

de provincie Overijssel en de provincie heeft met de voorgestelde wijziging ingestemd.
48

 Hieruit volgt dat de 

wijziging is of moet worden geaccepteerd door de gemeente. Acceptatie is in de overeenkomst immers 

afhankelijk gesteld van het besluit van de provincie. 

                                                      
47

 Zie hierover uitgebreid dis. D. Haas, (Kluwer, 2009), De grenzen van het recht op nakoming, in het bijzonder de 

hoofdstukken 6 en 7, en de daar aangehaalde rechtspraak en literatuur. 
48

 Zie de brief van de provincie Overijssel van 1 november 2019. 
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De overeenkomst laat geen ruimte voor een nadere afweging door de gemeente zelf omtrent de door de 

Grondbank voorgestelde wijziging (nog daargelaten dat de gemeente aanvankelijk zelf ook met het 

wijzigingsvoorstel lijkt te hebben ingestemd). Nu de overeenkomst geen ruimte laat voor die nadere afweging 

door de gemeente zelf, is het oordeel van de provincie des te bepalender. De gemeente heeft hierover nog 

gezegd dat zij - toen zij de wijziging voorlegde aan de provincie - ervan uitging dat de werkgroep akkoord was 

met de oplossing van alleen beplanting en dat zij daarom niet aan de provincie heeft gemeld dat de bewoners 

(zoals later bleek) niet achter de voorgestelde oplossing stonden.. De gemeente vraagt zich achteraf af of de 

provincie wellicht een ander besluit zou hebben genomen als zij ervan op de hoogte was geweest dat de 

bewoners niet achter de voorgestelde oplossing stonden. De provincie heeft echter in haar oordeel geen blijk 

ervan gegeven dat zij draagvlak voor de voorgestelde oplossing voor het gat in de wal van belang vond. Zij 

heeft enkel gesteld: “De wijzigingen als gevolg van een verbod van Rijkswaterstaat om de zichtwal op hun 

duiker te realiseren en het niet zwaarder mogen belasten van de aanwezige gasleiding van de Gasunie 

hebben nauwelijks consequenties voor de realisatie van de zichtwal. Van de 1.300 meter wordt hierdoor 

slechts 15 meter niet gerealiseerd. Dit is verwaarloosbaar; wij gaan akkoord met deze wijziging van de 

activiteit.”
 49

  De provincie heeft dus slechts gekeken naar de wal in zijn totaliteit en heeft klaarblijkelijk voor 

haar beoordeling van belang geacht dat de wal grotendeels gerealiseerd zou worden. Het is derhalve niet 

aannemelijk dat zij een andersluidend oordeel zou hebben gegeven als de provincie zou zijn geïnformeerd 

over de (later gebleken) bezwaren van bewoners. Ten overvloede zij nog opgemerkt dat op het moment van 

het versturen van het wijzigingsvoorstel door de gemeente aan de provincie meest waarschijnlijk nog geen 

onenigheid bestond tussen de gemeente/werkgroep enerzijds en de Grondbank anderzijds. Uit de feiten, 

zoals door de commissie vastgesteld, volgt dat pas nadien – nadat de werkgroep overleg heeft gevoerd met 

haar achterban – door de werkgroep is aangegeven dat zij de beplanting geen geschikte oplossing vond. 

Overigens biedt de overeenkomst ook geen ruimte om de acceptatie van het wijzigingsvoorstel afhankelijk te 

maken van het verkrijgen van instemming van de werkgroep van de bewoners van het buurschap Oele.  

  

De gemeente heeft, in het (eerste) overleg met de geschillencommissie, aangegeven dat artikel 11.7 volgens 

haar uitsluitend met het oog op de subsidie is opgenomen in de overeenkomst. De geschillencommissie 

begrijpt dit standpunt aldus, dat de gemeente vindt dat de gevolgen van dit artikel zich uitsluitend uitstrekken 

tot de aanspraak op subsidie en niet tevens tot (de omvang van) de verplichtingen van de Grondbank. De 

Grondbank heeft aangegeven dat zij daar anders tegenaan kijkt en heeft aangevoerd dat de regeling van 

artikel 11.7 wat haar betreft wel gevolgen heeft voor (de omvang van) haar verplichtingen. Zoals hiervoor 

uiteen gezet, moet een overeenkomst als de onderhavige worden uitgelegd aan de hand van de zogeheten 

Haviltex-maatstaf, waarbij in dit geval meer gewicht moet toekomen aan de tekst van de overeenkomst, omdat 

het hier gaat om een commercieel contract tussen professionele partijen en er vanuit mag worden gegaan dat 

partijen hun bedoelingen zorgvuldig hebben weergegeven in de tekst van de overeenkomst. De tekst van 

artikel 11.7 geeft noch op zichzelf beschouwd, noch in samenhang met de rest van artikel 11 of de rest van de 

overeenkomst bezien, aanleiding om te veronderstellen dat het hier bepaalde uitsluitend gevolgen heeft voor 

de subsidie-aanspraak. Uit de tekst van artikel 11.7 blijkt niet dat de daarin voorgeschreven procedure bij 

onmogelijkheid van nakoming leidt tot een (al dan niet) gewijzigde subsidie-aanspraak. Uit de tekst: 

“Afwijkingen zijn onder andere: wijziging van de activiteiten en/of prestaties” volgt ondubbelzinnig dat bij het 

                                                      
49

 Zie brief van de provincie aan de gemeente van 1 november 2019.   
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doorlopen van de procedure van artikel 11.7 wijziging van de prestaties, dus van de verplichtingen, van de 

Grondbank volgt.  

 

De werkgroep heeft erop gewezen dat wijzigingen in de aard, de omvang of de duur van het project, ingevolge 

artikel 4 sub 2 van de realisatieovereenkomst alleen kunnen plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke 

instemming van alle bij het project betrokken partijen. Zij is van mening dat zij ook partij is bij de overeenkomst 

en dat derhalve voor een wijziging in de uitvoering van de wal ook haar voorafgaande schriftelijke instemming 

benodigd is. Zoals hiervoor onder hoofdstuk 4.3 uiteengezet, is de geschillencommissie van oordeel dat de 

werkgroep geen partij is bij de realisatieovereenkomst. Haar instemming is derhalve niet vereist voor de door 

de Grondbank voorgestelde wijziging. 

 

Artikel 4 sub 2 van de realisatieovereenkomst bevat bovendien een algemene regeling voor wijzigingen in de 

aard of omvang van het. Artikel 11 lid 7 ziet specifiek op het geval dat een wijziging noodzakelijk is omdat 

ongewijzigde uitvoering onmogelijk is. Artikel 11 lid 7 moet dan ook worden beschouwd als een specifieke 

regeling die boven de meer algemene regeling van artikel 4 sub 2 gaat c.q. daar nadere invulling aan geeft. 

Uit de artikelen 4 sub 2 en 11 lid 7 in samenhang bezien, volgt dat de voor een wijziging benodigde 

instemming door de gemeente moet worden gegeven op het moment dat het gaat om een door de Grondbank 

voorgestelde wijziging vanwege onmogelijkheid van uitvoering die door de provincie is goedgekeurd.  

 

4.5. Toetsing van de verschillende uitvoeringsopties 

De geschillencommissie is gevraagd te beoordelen welke uitvoeringswijze in redelijkheid het meest 

aangewezen is in deze, niet alleen gelet op de tussen partijen gesloten overeenkomst, maar ook gegeven de 

rechtens relevante belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval. In hoofdstuk 4.4 

hiervoor is ingegaan op de tussen partijen gesloten overeenkomst en is vastgesteld dat daaruit, naar het 

oordeel van de geschillencommissie, volgt dat de gemeente de door de Grondbank voorgestelde wijziging in 

beginsel moet accepteren. Zij heeft dit vooralsnog niet gedaan, omdat er geen draagvlak is bij de werkgroep 

(en de bewoners van het buurtschap Oele) voor de door de Grondbank voorgestelde uitvoeringswijze. Bij de 

werkgroep bestaat vooral veel weerstand tegen (alleen) beplanting omdat de werkgroep vindt (of vreest) dat 

een opvulling van het gat met beplanting zal leiden tot een eindresultaat dat niet voldoet aan de doelstellingen 

van de wal. Tegen deze achtergrond, en omdat de geschillencommissie is gevraagd bij haar oordeel alle 

(rechtens relevante) belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval te betrekken, zal de 

geschillencommissie alle vier de voorliggende uitvoeringsopties toetsen aan de doelstellingen en overige 

uitgangspunten van de overeenkomst.  

 

In lijn met de realisatieovereenkomst en bijlagen heeft de geschillencommissie de vier verschillende opties 

voor het dichtmaken van het ‘gat’ getoetst aan de volgende doelstellingen/uitgangspunten: 

 

1. Past binnen het budget van (in totaal) € 220.025,00 voor ‘bijkomende werkzaamheden ten behoeve 

van de subsidieaanvraag’ (baten en lasten zijn in evenwicht)
50

;  

2. Onttrekt de A35 en het daarachter gelegen bedrijventerrein Twentekanaal aan het zicht;
51

  

                                                      
50

 Zie realisatieovereenkomst, pagina 5, kopje ‘Financiën en subsidievoorwaarden’, onder nummer 1. 
51

 Zie pag. 15, par. 8.1, 1
e
 bullet PvA. 



Rapport geschillencommissie Hengelo – Grondwal Hengelo m.b.t. Zichtwal A35 Oele   pagina 23 van 31 
Datum: 17 mei 2021 

 

 

 

 

3. Licht afkomstig van de A35 en het daarachter gelegen bedrijventerrein Twentekanaal wordt 

gereduceerd;
52

 

4. Vormt een landschappelijke afscheiding tussen de A35 en het bedrijventerrein enerzijds en het 

buurtschap Oele anderzijds;
53

 

5. Bijkomend voordeel: verkeerslawaai afkomstig van de A35 wordt gereduceerd;
54

 

6. Vanaf de A35 is sprake van een uniform beeld in hoogte en helling.
55

  

 

Deze doelen en uitgangspunten zijn niet ieder even zwaarwegend. Zo is bijvoorbeeld reductie van 

verkeerslawaai een minder zwaarwegend criterium dan zichtonttrekking, omdat sprake is van een zichtwal en 

nadrukkelijk niet van een geluidswal. De toetsingscriteria zijn hierboven weergegeven in de volgorde van het 

daaraan toegekende gewicht. De geschillencommissie kent bij de beoordeling dus het meest gewicht toe aan 

criterium 1 en vervolgens aan de overige criteria in afnemende mate. Bij het prioriteren van de 

toetsingscriteria moet naar het oordeel van de geschillencommissie aan een doelstelling/uitgangspunt vermeld 

in de overeenkomst (zoals baten en lasten in evenwicht), meer belang worden gehecht dan aan een 

doelstelling/uitgangspunt dat in een bijlage is opgenomen (bijvoorbeeld zicht- en lichtonttrekking, of 

landschappelijke afscheiding). Verder speelt bij de prioritering een rol dat partijen sommige 

doelstellingen/uitgangspunten zelf geklasseerd hebben als minder van belang (bijkomend voordeel: reductie 

verkeerslawaai). Aan uitgangspunt 1 is door de geschillencommissie het meeste gewicht toegekend, omdat 

partijen in de overeenkomst nadrukkelijk zijn overeengekomen dat sprake moet zijn van het in evenwicht zijn 

van de baten en lasten. Aan dit criterium zou niet zijn voldaan als het budget voor de ‘bijkomende 

werkzaamheden ten behoeve van de subsidie-aanvraag’ (deel 2 van de kostenraming bij de 

realisatieovereenkomst) van in totaal € 220.025,00 niet in acht zou worden genomen, aangezien de subsidie 

(de baten) waaruit deze kosten moeten worden gedekt niet is en volgens mededeling van partijen ook niet zal 

worden verhoogd.
56

 Het criterium dat de wal vanaf de A35 bezien een uniform beeld geeft in hoogte en 

helling, is als minst belangrijk geprioriteerd, omdat het geschil bestaat omdat de bewoners van het buurtschap 

Oele bezwaar hebben tegen opvulling van het gat met beplanting, terwijl het aanzicht van de wal vanaf de 

A35 bezien voor de bewoners van het buurtschap Oele als minder van belang moet worden beschouwd.  

Verder is bij de toetsing rekening gehouden met de mate waarin wel of niet aan een uitgangspunt of 

doelstelling is voldaan. Als met de uitvoering van een bepaalde optie in zijn geheel niet wordt voldaan aan een 

doelstelling of uitgangspunt, dan weegt dit zwaarder (in het nadeel van die optie) dan wanneer slechts 

gedeeltelijk niet aan die doelstelling of dat uitgangspunt wordt voldaan.  

 

Dit heeft geleid tot onderstaande toetsing van de verschillende opties.  

 

Optie 1: Overkluizing van de gasleiding door betonnen platen of een drukverdelend doek gefundeerd 

op ingeschroefde palen. Waarna op de overkluizing de wal ononderbroken kan worden gerealiseerd. 

 

                                                      
52

 Zie pag. 15, par. 8.1, 1
e
 bullet PvA. 

53
 Zie pag. 15, par. 8.1, 1

e
 bullet PvA. 

54
 Zie pag. 15, par. 8.1, 1

e
 bullet PvA. 

55
 Zie pag. 15, par. 8.1, 7

e
 bullet PvA. 

56
 Daarbij zij opgemerkt dat de Grondbank heeft verklaard dat ook in de exploitatie van de grondbank (deel 1 van de 

kostenraming) geen sprake is geweest van inkomsten (baten) die hoger zijn uitgevallen dan begroot of van besparingen. 
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Doelstellingen/uitgangs-

punten overeenkomst  

(in volgorde van prioriteit) 

Vol-

doet 

wel 

Vol-

doet 

niet 

Vol-

doet 

deels 

Motivering  

1. Past binnen het budget (in 

totaal) van € 220.025,00 voor 

‘bijkomende werkzaamheden 

ten behoeve van de subsidie-

aanvraag’ (baten en lasten in 

evenwicht)  

 

 X  

Per 22 december 2020 was de budgetoverschrijding reeds € 14.979,50. 

De kosten van deze optie bedragen tussen de € 62.500,00 (standpunt 

gemeente) en € 65.000,00 (standpunt Grondbank). Er zal door uitvoering 

van deze optie een budgetoverschrijding plaatsvinden van in totaal op zijn 

minst € 77.479,50 (uitgaande van standpunt gemeente). 

2. Onttrekt de  A35 en het 

daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

aan het zicht 

X   

Doordat een ononderbroken wal wordt gerealiseerd worden de A35 en 

het bedrijventerrein Twentekanaal aan het zicht van het buurtschap Oele 

onttrokken. 

3. Licht afkomstig van  de  A35 

en het daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

wordt gereduceerd 

X   

Doordat een ononderbroken wal wordt gerealiseerd zal licht afkomstig 

van de A35 en het daarachter gelegen bedrijventerrein worden 

gereduceerd. 

4. Vormt een landschappelijke 

afscheiding tussen aan de ene 

kant de buurtschap Oele en de 

andere kant de A35 en het 

daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

 

X   

De (ononderbroken) wal vormt een duidelijke afscheiding in het 

landschap tussen het buurschap Oele en het achtergelegen 

bedrijventerrein. Deze afscheiding past goed in het landschap (is conform 

het oorspronkelijke plan van aanpak). 

5. Bijkomend voordeel: 

verkeerslawaai afkomstig van 

de A35 wordt gereduceerd 
X   

Doordat een ononderbroken wal wordt gerealiseerd zal verkeerslawaai 

worden verminderd. 

6. Vanaf de A35 is sprake van 

een uniform beeld in hoogte en 

helling 
X   

Qua hoogte, breedte en dergelijke is  de wal visueel één geheel en dus is 

vanaf de A35 sprake van één uniform beeld wat betreft de grondwal. 
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Optie 2: Aanbrengen van een kern van lichtgewicht materiaal (“piepschuim”). Op de kern wordt daarna 

een gronddekking van circa 1 meter aangebracht. Overkluizing van de gasleiding door betonnen 

platen of een drukverdelend doek gefundeerd op ingeschroefde palen. Waarna op de overkluizing de 

wal ononderbroken kan worden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

Optie 3: plaatsen van scherm en beplanting 

 

Doelstellingen/uitgangs-

punten overeenkomst  

(in volgorde van prioriteit) 

Vol-

doet 

wel 

Vol-

doet 

niet 

Vol-

doet 

deels 

Motivering  

1. Past binnen het budget (in 

totaal) van € 220.025,00 voor 

‘bijkomende werkzaamheden 

ten behoeve van de subsidie-

aanvraag’ (baten en lasten in 

evenwicht)  

 

 X  

Per 22 december 2020 was de budgetoverschrijding reeds € 14.979,50. 

De kosten van deze optie bedragen tussen de € 65.000,00  en  

€ 75.000,00 . Er zal door uitvoering van deze optie een 

budgetoverschrijding plaatsvinden van in totaal op zijn minst € 79.979,50. 

2. Onttrekt de  A35 en het 

daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

aan het zicht 

X   

Doordat een ononderbroken wal wordt gerealiseerd worden de A35 en 

het bedrijventerrein Twentekanaal aan het zicht van het buurtschap Oele 

onttrokken. 

3. Licht afkomstig van  de  A35 

en het daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

wordt gereduceerd 

X   

Doordat een ononderbroken wal wordt gerealiseerd zal licht afkomstig 

van de A35 en het daarachter gelegen bedrijventerrein worden 

gereduceerd. 

4. Vormt een landschappelijke 

afscheiding tussen aan de ene 

kant de buurtschap Oele en de 

andere kant de A35 en het 

daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

 

  X 

Qua hoogte, breedte en dergelijke is de wal visueel één geheel, maar 

aanplant van bomen op de kern van lichtgewicht materiaal kan niet 

plaatsvinden. De wal vormt derhalve wel een afscheiding in het 

landschap, maar past (mogelijk, afhankelijk van de uiteindelijke 

beplanting) minder goed in het landschap. 

5. Bijkomend voordeel: 

verkeerslawaai afkomstig van 

de A35 wordt gereduceerd X   

Doordat een ononderbroken wal wordt gerealiseerd zal verkeerslawaai 

worden verminderd. 

6. Vanaf de A35 is sprake van 

een uniform beeld in hoogte en 

helling 
X   

Qua hoogte, breedte en dergelijke is de wal visueel één geheel en dus is 

vanaf de A35 sprake van één uniform beeld wat betreft de grondwal.   
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Optie 4: alleen beplanting 

 

Doelstellingen/uitgangs-

punten overeenkomst  

(in volgorde van prioriteit) 

Vol-

doet 

wel 

Vol-

doet 

niet 

Vol-

doet 

deels 

Motivering  

1. Past binnen het budget (in 

totaal) van € 220.025,00 voor 

‘bijkomende werkzaamheden 

ten behoeve van de subsidie-

aanvraag’ (baten en lasten in 

evenwicht)  

 X  

Per 22 december 2020 was de budgetoverschrijding reeds € 14.979,50. 

De kosten van deze optie bedragen tussen de € 55.000,00 en  

€ 66.000,00. Er zal door uitvoering van deze optie een 

budgetoverschrijding plaatsvinden van in totaal op zijn minst € 69.979,50 

(uitgaande van standpunt gemeente). 

2. Onttrekt de  A35 en het 

daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

aan het zicht 
  X 

Door het aanbrengen van een  scherm worden de A35 en het 

bedrijventerrein Twentekanaal waarschijnlijk aan het zicht van het 

buurtschap Oele onttrokken en wordt waarschijnlijk aan dit uitgangspunt 

voldaan. Door de onzekerheid over de precieze uitvoering is op dit 

moment echter nog niet te zeggen of volledige onttrekking aan het zicht 

wel gaat plaatsvinden.  

3. Licht afkomstig van  de  A35 

en het daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

wordt gereduceerd 

X   

Doordat het aanbrengen van een scherm zal licht afkomstig van de A35 

en het daarachter gelegen bedrijventerrein waarschijnlijk wel worden 

gereduceerd.  

4. Vormt een landschappelijke 

afscheiding tussen aan de ene 

kant de buurtschap Oele en de 

andere kant de A35 en het 

daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

 
 X  

Door de aanwezigheid van het geluidsscherm is hoogstwaarschijnlijk 

geen sprake van een natuurlijk aanzicht, terwijl voor het overige de 

grondwal wel een (meer) natuurlijk aanzicht biedt en daarmee een betere 

landschappelijke afscheiding vormt. De wal vormt derhalve wel een 

afscheiding in het landschap, maar past (mogelijk, afhankelijk van de 

uiteindelijke uitvoering) minder goed in het landschap. 

Nb. Onduidelijk is op dit moment hoe het scherm er precies uit komt te 

zien. Het aanbrengen van een scherm is een optie die nog met RWS 

moet worden afgestemd en zij stellen constructief hoge eisen i.v.m. 

windbelasting en onderhoud. Daarnaast is op dit moment nog onduidelijk 

welke aanvullende maatregelen moeten worden genomen om zetting 

door het scherm te voorkomen. Dus is ook onduidelijk welk visueel effect 

dit zal hebben.  

5. Bijkomend voordeel: 

verkeerslawaai afkomstig van 

de A35 wordt gereduceerd 
X   

Door het scherm zal verkeerslawaai naar verwachting wel worden 

verminderd. 

6. Vanaf de A35 is sprake van 

een uniform beeld in hoogte en 

helling 
 X  

Qua helling zal de wal vanaf de A35 visueel niet één geheel vormen, 

doordat nu sprake zal zijn van een onderbreking van de grondwal door 

een geluidsscherm en beplanting. Waardoor in ieder geval geen sprake 

zal zijn van een helling over ca. 5 meter. Qua hoogte kan visueel gezien 

misschien wel 1 geheel worden bereikt, maar dat zal afhankelijk zijn van 

de uiteindelijke uitvoering.  
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4.6. Conclusies naar aanleiding van de toetsing van de verschillende opties 

Uit voorgaande toetsing volgt dat:  

- voor alle opties geldt dat zij niet voldoen aan het uitgangspunt dat de kosten moeten passen binnen 

het budget van (in totaal) € 220.025,00 voor ‘bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de 

subsidie-aanvraag’ (baten en lasten in evenwicht). Dit geldt het meest voor optie 1 (daar is de 

                                                      
57

 Gebaseerd op: https://www.bomengids.nl/vennendocs/acoustisch%20onderzoek.pdf en https://groenenwelzijn.blogspot.- 

com/2016/01/kunnen-bomen-geluidsoverlast-verminderen.html.. 

Doelstellingen/uitgangs-

punten overeenkomst  

(in volgorde van prioriteit) 

Vol-

doet 

wel 

Vol-

doet 

niet 

Vol-

doet 

deels 

Motivering  

1. Past binnen het budget (in 

totaal) van € 220.025,00 voor 

‘bijkomende werkzaamheden 

ten behoeve van de subsidie-

aanvraag’ (baten en lasten in 

evenwicht)  

 

 X  

Per 22 december 2020 was de budgetoverschrijding  € 14.979,50. De 

kosten van deze optie bedragen circa € 9.000,00. Er zal door uitvoering 

van deze optie een budgetoverschrijding plaatsvinden van in totaal op zijn 

minst € 23.979,50.  

2. Onttrekt de  A35 en het 

daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

aan het zicht 

X   

Hoogstwaarschijnlijk kan met beplanting de A35 en het bedrijventerrein 

Twentekanaal aan het zicht van de buurtschap Oele worden onttrokken. 

Essentieel daarvoor is wel dat met de beplanting visueel gezien een zo 

‘dicht’ mogelijke wal wordt bereikt, gedurende alle jaargetijden.  

3. Licht afkomstig van  de  A35 

en het daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

wordt gereduceerd 

X   

Hoogstwaarschijnlijk kan met de beplanting worden gerealiseerd dat licht 

afkomstig van de A35 en het daarachter gelegen bedrijventerrein wordt 

gereduceerd, mits met de beplanting visueel gezien een zo ‘dicht’ 

mogelijke wal wordt bereikt, gedurende alle jaargetijden.  

4. Vormt een landschappelijke 

afscheiding tussen aan de ene 

kant de buurtschap Oele en de 

andere kant de A35 en het 

daarachter gelegen 

bedrijventerrein Twentekanaal 

 X   

Met beplanting kan een duidelijke afscheiding in het landschap tussen het 

buurtschap Oele en de A35 en het achtergelegen bedrijventerrein worden 

bereikt. Te verwachten is dat beplanting een natuurlijk aanzicht kan 

geven, dat goed in het landschap past.  

 

Nb. Onduidelijk is op dit moment hoe de beplanting precies eruit komt te 

zien. De keuze voor bepaalde beplanting is nog niet gemaakt. Wel 

bestaat een beplantingslijst, aangeleverd door de Gasunie, waaraan moet 

worden voldaan. De Grondbank heeft aangeboden een deskundige in te 

schakelen om de beste keuze voor de aan te brengen beplanting te 

maken. Uiteraard is daarbij voor de landschappelijke inpassing essentieel 

dat sprake is van een natuurlijk effect waarbij een zo dicht mogelijke wal 

wordt bereikt.  

5. Bijkomend voordeel: 

verkeerslawaai afkomstig van 

de A35 wordt gereduceerd 
  X 

Met de beplanting kan naar verwachting wel enige geluidsreducerend 

effect worden bereikt, maar dit effect zal hoogstwaarschijnlijk minder zijn 

dan bij een ononderbroken grondwal.
57

  

6. Vanaf de A35 is sprake van 

een uniform beeld in hoogte en 

helling   X 

Qua helling zal de wal visueel niet één geheel zijn vanwege de opvulling 

van het gat van 5 meter met beplanting in plaats van met grond. Qua 

hoogte kan naar verwachting wel een uniform beeld worden gecreëerd, 

mits de aanplant van voldoende hoogte is.  
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budgetoverschrijding het hoogst) en het minst voor optie 4 (daar is de budgetoverschrijding het 

laagst);  

- optie 3 daarnaast ook niet voldoet aan andere doelstellingen en uitgangspunten van de 

overeenkomst;  

- opties 2 en 4 in ieder geval deels kunnen voldoen aan de overige doelstellingen en uitgangspunten 

van de overeenkomst. Waarbij voor optie 4 geldt dat dan wel gekozen moet worden voor de juiste 

beplanting. 

 

Omdat optie 3 (scherm) niet het minst voldoet aan de uitgangspunten en doelstellingen van de overeenkomst 

en zowel partijen als de werkgroep aan de commissie kenbaar hebben gemaakt dat deze optie door hen ook 

als de minst wenselijke optie wordt beschouwd, valt optie 3 voor de commissie af als mogelijke uitkomst. 

 

Voor optie 1 (overkluizen) geldt dat daarmee wordt voldaan aan de doelstellingen en uitgangspunten 2 tot en 

met 6. Maar de budgetoverschrijding is bij optie 1 het grootst. De aanvullende kosten van overkluizing zijn 

volgens de calculatie van de Grondbank € 65.000,- en volgens (de kostendeskundige van) de gemeente 

€ 62.500,-. Dit zou tot een overschrijding van het budget met bijna 30% leiden. Een overschrijding van deze 

omvang kan, naar het oordeel van de geschillencommissie, in redelijkheid niet van de Grondbank worden 

gevergd. Daarbij weegt de geschillencommissie mee dat bij aanneming van werk
58

 in het algemeen als 

stelregel geldt enerzijds dat de aannemer meerwerk met een omvang van meer dan 10 tot 15% van de 

aanneemsom desgewenst mag weigeren en anderzijds dat de aannemer aanspraak maakt op bijbetaling bij 

een kostenverhoging dit leidt tot een afwijking van meer dan 10% van de aanneemsom.
59

  

 

Voor optie 2 (opvulling) geldt dat ook hier sprake is van een forse overschrijding van het budget enerzijds, 

terwijl anderzijds niet wordt voldaan aan elk van de overige doelstellingen en uitgangspunten van de 

overeenkomst. 

 

Daarmee resteert optie 4 (alleen beplanting) als de meest aangewezen oplossing. Dit vanwege het feit dat 

deze optie enerzijds het best past binnen het budget (criterium 1) en hiermee het minst afbreuk wordt gedaan 

aan het vereiste dat de baten en lasten in evenwicht moeten zijn, terwijl hiermee anderzijds ook aan de 

overige doelstellingen van de overeenkomst kan worden voldaan (mits de aan te brengen beplanting 

voldoende dicht, hoog en wintergroen is). 

 
  

                                                      
58

 De realisatieovereenkomst moet worden aangemerkt als overeenkomst van aanneming van werk in de zin van titel 12 

van boek 7 van het BW (art. 7:750 e.v. BW). 
59

 Voor afwijkingen van geschatte hoeveelheden volgt dit uit par. 38 lid 2 van de UAV (de Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012). Bij kostprijsverhogende 

omstandigheden volgt dit uit rechtspraak van de RvA (Raad van Arbitrage voor de bouw) over par. 47 UAV. 
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4.7. Financieel 

De commissie heeft bij de beoordeling van de vraag of voldaan is aan het uitgangspunt dat de baten en de 

lasten in evenwicht moeten zijn tevens het volgende betrokken: 

- de werkgroep heeft aangevoerd dat er mogelijk besparingen zijn gerealiseerd ten opzichte van de 

begroting voor de ‘bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de subsidie-aanvraag’ (deel 2 van 

de kostenraming bij de realisatieovereenkomst) waaruit de bijkomende kosten voor additionele 

voorzieningen (opties 1, 2 of 3) kunnen worden voldaan; 

- de werkgroep en de gemeente hebben de vraag opgeworpen of er in de exploitatie van de 

grondbank (deel 1 van de kostenraming bij de realisatieovereenkomst) overwinst is gerealiseerd en 

hebben het standpunt ingenomen dat eventuele overwinst op de exploitatie van de grondbank 

aangewend zou moeten worden om de kosten voor additionele voorzieningen (opties 1, 2 of 3) uit te 

voldoen. 

 

Vooropgesteld zij dat voor de vraag of de Grondbank tot uitvoering van additionele voorzieningen gehouden 

is, bepalend is of uit de overeenkomst een verplichting tot realisatie van die voorzieningen voortvloeit. Het 

antwoord hierop is hiervoor reeds gegeven (hoofdstuk 4.4), een dergelijke verplichting volgt niet uit de 

overeenkomst. Dit wordt niet anders als er sprake zou zijn van (i) besparingen ten opzichte van de begroting 

voor de bijkomende werkzaamheden of (ii) overwinst op de exploitatie van de grondwal. Er is bovendien niet 

van besparingen of overwinst gebleken. Uit de begroting van december 2016, die als bijlage aan de 

realisatieovereenkomst is gehecht, blijkt dat de besparing door het niet hoeven verlengen van de duiker, 

volledig is aangewend ter dekking van de kosten van aanvullende eisen van Rijkswaterstaat aan het 

onderhoud en de groenvoorziening. Van een enkel in plaats van een dubbel depot is ook niet gebleken. De 

Grondbank heeft aangegeven dat er sprake is geweest van drie depots in plaats van een of twee, zoals in de 

begroting voorzien. Wel is gebleken van aanvullende werkzaamheden die op verzoek van de gemeente (en 

zonder bijbetaling) zijn uitgevoerd en van hogere kosten dan in de begroting voorzien. Nog afgezien van de 

extra investering van € 9.000,- die moet worden gedaan voor het aanbrengen van de beplanting in het gat ter 

plaatse van de gasleiding, is er reeds sprake van een overschrijding van het budget van € 14.797,50.  

 

4.8. Conclusie  

Aan de geschillencommissie is de vraag voorgelegd welke (alternatieve) uitvoeringswijze, gelet op de tussen 

partijen gesloten overeenkomst, de rechtens relevante belangen van partijen en de overige omstandigheden 

van het geval, in redelijkheid (het meest) aangewezen is in deze.  

 

De geschillencommissie komt, na beoordeling van de stukken en na beide partijen en de werkgroep te 

hebben gehoord, tot de conclusie dat de door de Grondbank voorgestelde oplossing, te weten: opvulling van 

de opening ter plaatse van de gasleiding (van aan de voet ca. 5 meter) met beplanting (optie 1), in deze het 

meest aangewezen is. Dit oordeel stoelt enerzijds op de contractuele afspraken tussen partijen over de wijze 

waarop tot gewijzigde uitvoering van het plan zal worden besloten in het geval dat ongewijzigde uitvoering 

onmogelijk is en anderzijds op de toetsing van de verschillende uitvoeringsopties aan de doelstellingen en 

uitgangspunten van de overeenkomst. Zowel de procesafspraken in het contract, als de uitgevoerde toetsing 

wijzen uit dat opvulling met beplanting onder de gegeven omstandigheden de aangewezen uitvoeringswijze is. 

Uit de procesafspraken in de realisatieovereenkomst tussen de Grondbank en de gemeente volgt (dwingend) 

dat de gemeente het voorstel van de Grondbank tot wijziging van de overeenkomst behoort te accepteren 
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gegeven het besluit van de provincie om met dit voorstel in te stemmen. Uit de toetsing volgt dat het voorstel 

van de Grondbank bovendien het beste voldoet aan het uitgangspunt dat het project binnen het budget moet 

worden uitgevoerd en hiermee kan tevens worden voldaan aan de overige doelstellingen en uitgangspunten 

van de overeenkomst - mits wordt gekozen voor de juiste beplanting.  

 

De geschillencommissie is op grond van het voorgaande van oordeel dat uit de realisatieovereenkomst geen 

verplichting voortvloeit tot uitvoering van additionele maatregelen zoals het aanbrengen van een overkluizing, 

licht ophoogmateriaal of een scherm, omdat deze maatregelen niet zijn voorzien in het plan van aanpak en 

het ontwerp. Wel kan de Grondbank worden gehouden aan het door haar gedane wijzigingsvoorstel, 

inhoudende dat zij additioneel en op haar kosten beplanting aanbrengt in de opening in de zichtwal. Dit 

voorstel is ook aanvaard door de provincie. Hiermee wordt bovendien (in voldoende mate) tegemoet gekomen 

aan het rechtens relevant belang van de gemeente (en van de werkgroep c.q. de bewoners als initiators van 

het project) dat de uiteindelijke wal (zoveel als mogelijk) het zicht op de A35 wegneemt, lichtinval en 

geluidshinder reduceert en voldoende ingepast is in het landschap.  
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5. AANBEVELINGEN 

 

Gelet op de beoordeling van het geschil, zoals hiervoor in hoofdstuk 4 gegeven, beveelt de 

geschillencommissie partijen aan in een te sluiten vaststellingsovereenkomst, ter beëindiging van het  tussen 

hen bestaande geschil, vast te leggen dat een gewijzigde uitvoering van de overeenkomst  is 

overeengekomen, inhoudende dat ter plaatse van de gasleiding  over een breedte  van ca. 5 meter (aan de 

voet gemeten) een opening blijft bestaan, welke opening door de Grondbank zal worden opgevuld met 

beplanting die voldoet aan de eisen van de Gasunie. Daarbij kunnen afspraken worden gemaakt over het type 

beplanting (deels wintergroen, voldoende  hoog bij  aanplant,  snelgroeiend, etc.) en over het onderhoud van 

de beplanting in de eerste periode. Het verdient aanbeveling de werkgroep te betrekken bij de keuze voor  de 

beplanting en waar mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de werkgroep ten aanzien daarvan. 

Eventueel kan ook de (in een eerdere fase) door de Grondbank gedane toezegging, om de grondwal alsnog 

volledig aan te leggen in het geval dat de Gasunie in de toekomst de gasleiding uit 1963 vervangt, worden 

vastgelegd. Het is aan te bevelen dan ook vast te leggen tot wanneer deze verplichting blijft bestaan.  

 



 

 
 

 

BIJLAGE 1 – OVERZICHT STUKKEN 

  



 

 
 

 

Overzicht stukken  

 

1) Kostenraming d.d. 16 april 2015 

2) Realisatieovereenkomst d.d. 22 december 2016  

met bijlagen: 

a. Plan van aanpak Grondwal Rijksweg A35 te Hengelo d.d. 19 december 2016  

met bijlagen: 

I. Overzichtstekeningen 

II. Verslag werkatelier zichtwal Oele d.d. 12 februari 2012 

III. Locatie tijdelijke opslag 

IV. Aanlegvergunning RWS d.d. 18 juli 2016 

b. Kostenraming d.d. 15 december 2016 

c. Beschikking subsidie Provincie aan Gemeente d.d. 18 november 2015 

3) Mailwisseling tussen de Grondbank Hengelo, Gasunie en Lievense adviseurs en ingenieurs d.d. 4 t/m 19 

juni 2019 inclusief rapport Lievense 

4) Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35, gemeente Hengelo en Grondbank Hengelo d.d. 28 juni 

2019  

5) E-mail van de gemeente Hengelo aan de Grondbank d.d. 3 oktober 2019 

met bijlagen: 

- Indienen tussenrapportage (subsidie) 

- Brief Provincie Overijssel aan Gemeente Hengelo d.d. 19 september 2018 

- Toelichting op tussenrapportage september 2019 

6) Brief van de provincie Overijssel aan de gemeente Hengelo d.d. 1 november 2019 

7) Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 26 november 2019 

8) Samenvatting van de bijeenkomst van de Gemeente en Werkgroep Zichtwal Oele d.d. 17 januari 2020 

9) Brief van de gemeente Hengelo aan de Grondbank d.d. 30 januari 2020 

10) Brief van de Grondbank Hengelo aan de gemeente Hengelo d.d. 16 februari 2020  

11) Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 25 februari 2020  

12) Notitie van mr. N.G.B. Rikkerink: “eerste juridische toets” d.d. eind februari 2020 

13) E-mail van de Grondbank aan de gemeente Hengelo d.d. 29 juni 2020 met facturen 

14) Brief van de gemeente Hengelo aan Plegt-Vos Infra (de Grondbank) d.d. 8 juli 2020 

15) Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 8 juli 2020 

16) Verslag bespreking gemeente Hengelo, Gasunie, Grondbank Hengelo en Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 

25 augustus 2020 

17) Kostenraming alternatieven d.d. 15 september 2020 

18) Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 16 september 2020  

19) E-mail van de Grondbank aan de gemeente Hengelo d.d. 4 december 2020 

20) Mailwisseling tussen de Grondbank Hengelo, gemeente Hengelo en Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 23 

november t/m 17 december 2020 

21) Mailwisseling tussen de Grondbank Hengelo en gemeente Hengelo inclusief ingediende overzicht kosten 

subsidie d.d. 4 december t/m 22 december 2020 

22) Brief van de gemeente Hengelo aan de werkgroep d.d. 16 maart 2021 



 

 
 

 

23) Raming van kosten voor diverse varianten m.b.t. het dichten van de wal ter plaatse van de gasleiding 

van de Gasunie d.d. 15 september 2020, herzien 18 maart 2021 

24) Luchtfoto van huidige situatie inclusief ingetekende gasleiding d.d. 19 maart 2021 

25) Luchtfoto (bewerkt) met ingetekende resterende opening en zichtlijn d.d. 19 maart 2021 

26) Brief van de werkgroep aan de gemeente Hengelo d.d. 22 maart 2021 

27) Email van één van de bewoners uit Oele  aan de gemeente Hengelo d.d. onbekend 
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Relevante passages uit de stukken zoals genoemd in bijlage 1 

 

Kostenraming d.d. 16 april 2015 
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Realisatieovereenkomst d.d. 22 december 2016  

Considerans  

 

 

Definities  

 

 

Doel 

 

 

Uitgangspunten  

 

 

Taken van de Combinatie 

 

 

Overlegstructuur 

 

 

Overige aspecten met betrekking tot de realisatie 
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Financiën en subsidievoorwaarden 

 

 

Gewijzigde omstandigheden, overmacht 
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Plan van aanpak  

 

Inleiding (pag. 4) 

 

 

Nutsvoorzieningen (pag. 6) 

 

 

Uitgangspunten ontwerp (pag. 15) 
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Verslag Werkatelier Zichtwal Oele d.d. 12 februari 2015 

Inleiding  

 

 

 

Omgeving van de wal  

 

 

Aanlegvergunning RWS / beschikking 

3.1 Algemene voorschriften (pag. 4) 
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Kostenraming d.d. 15 december 2016 
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Mailwisseling tussen de Grondbank Hengelo, Gasunie en Lievense adviseurs en ingenieurs 

d.d. 4 t/m 19 juni 2019 inclusief rapport Lievense 

Email van Lievense aan Grondbank Hengelo 

 

 

Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35, gemeente Hengelo en Grondbank Hengelo d.d. 

28 juni 2019  

Duiker/gasleiding 

 

E-mail van de gemeente Hengelo aan de Grondbank d.d. 3 oktober 2019, bijlage 

Toelichtende rapportage september 2019 

Stand van zaken  
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Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 26 november 2019  

Vorderingen van de Zichtwal 

 

 

Samenvatting van de bijeenkomst van de Gemeente en Werkgroep Zichtwal Oele d.d. 17 

januari 2020 

 

Brief van de gemeente Hengelo aan de Grondbank d.d. 30 januari 2020 
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Brief van de Grondbank Hengelo aan de gemeente Hengelo d.d. 16 februari 2020  
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Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 25 februari 2020  
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Brief van de gemeente Hengelo aan Plegt-Vos Infra (de Grondbank) d.d. 8 juli 2020 

 

 

 

Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 8 juli 2020 
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Verslag bespreking gemeente Hengelo, Gasunie, Grondbank Hengelo en Werkgroep  

Zichtwal A35 d.d. 25 augustus 2020 
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Kostenraming alternatieven d.d. 15 september 2020 
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Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 16 september 2020  

1. Kruising met aardgasleiding 
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E-mail van de Grondbank aan de gemeente Hengelo d.d. 4 december 2020  

 

 

Brief van de gemeente Hengelo aan de werkgroep d.d. 16 maart 2021 
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Raming van kosten voor diverse varianten m.b.t. het dichten van de wal ter plaatse van de 

gasleiding van de Gasunie d.d. 15 september 2020, herzien 18 maart 2021 

 

 

  



 

pagina 18 van 20 
 

 

Luchtfoto van huidige situatie inclusief ingetekende gasleiding d.d. 19 maart 2021 
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Luchtfoto (bewerkt) met ingetekende resterende opening en zichtlijn d.d. 19 maart 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief van de werkgroep aan de gemeente Hengelo d.d. 22 maart 2021 
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E-mail van één van de bewoners uit Oele aan de gemeente Hengelo d.d. onbekend 
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PLAN VAN AANPAK 
Geschillencommissie Zichtwal A35 Oele 

 
 

Aan  : Gemeente Hengelo en 

     Grondbank Hengelo v.o.f. 

Van  : mr. M. Goorhuis Oude Sanderink en 

    mr. dr. M. Huizingh 

Betreft  : Geschil Zichtwal A35 Oele  

Datum  : 9 maart 2021 

 

 

 

 

Inleiding 

 

Tussen de gemeente Hengelo (de gemeente) en de vennootschap onder firma Grondbank 

Hengelo v.o.f. (de Grondbank) is op 22 december 2016 een realisatieovereenkomst gesloten 

waarbij de gemeente de Grondbank opdracht heeft verstrekt voor het realiseren van een 

zichtwal langs de zuidwestzijde van de A35 nabij het buurtschap Oele (de zichtwal). Het 

initiatief tot het realiseren van deze zichtwal is afkomstig van de Stichting Oele en de 

Dorpsraad Beckum, die, vertegenwoordigd in de zogeheten Werkgroep Zichtwal Oele, 

betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het project en waarmee de gemeente en de 

Grondbank in de uitvoeringsfase geregeld afstemming hebben gehad. Voor de uitvoering van 

het project is door de provincie Overijssel een subsidie toegekend aan de gemeente van 

€ 220.000,-. Die subsidie wordt, lopende het project en onder in de overeenkomst bepaalde 

voorwaarden, aan de Grondbank uitgekeerd. Het project is inmiddels bijna afgerond. 

Oplevering aan de gemeente en Rijkswaterstaat moet nog plaatsvinden, maar op dit moment 

speelt het volgende. Op twee plaatsen (ter plaatse van een duiker en een gasleiding) is de 

zichtwal nog niet aangelegd conform het oorspronkelijk plan van aanpak. Over de verdere 

aanleg van de wal ter plaatse van de duiker bestaat tussen partijen overeenstemming. Over 

de verdere aanleg van de wal ter plaatse van de gasleiding bestaat tussen partijen verschil 

van inzicht.  

 

Partijen hebben verschillende pogingen gedaan om in onderling overleg hun geschil over het 

gat in de wal bij de gasleiding op te lossen, maar zijn daar tot nu toe niet in geslaagd. 

Conform de geschillenregeling in de realisatieovereenkomst (art. 17) wensen partijen hun 

geschil thans voor te leggen aan een geschillencommissie. De gemeente heeft in dit verband 

mr. Goorhuis Oude Sanderink (Damsté Advocaten) als vertegenwoordiger aangewezen en de 

Grondbank mr. dr. Huizingh (Huizingh Advocaten).  
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In de geschillenregeling van de realisatieovereenkomst is geen procedure voor de 

behandeling van het geschil door de geschillencommissie voorgeschreven. Er is slechts 

bepaald dat de commissie, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 (betreffende de zware 

inspanningsverbintenis van partijen om het geschil in onderling overleg op te lossen) en 

gehoord de standpunten van partijen, zal trachten overeenstemming te bereiken tussen 

partijen.  

 

In dit plan van aanpak is weergegeven hoe de geschillencommissie haar rol en de procedure 

rondom de behandeling van het geschil vorm wenst te geven. Allereerst worden het geschil 

en de vraagstelling waar de commissie zich over zal buigen geformuleerd en wordt 

beschreven wat partijen van de commissie kunnen verwachten. Daarna wordt geschetst hoe 

de commissie de behandeling van het geschil zal invullen. Hierbij worden tevens enkele 

belangrijke voorwaarden en regels geformuleerd. Als bijlage bij dit plan van aanpak is een 

planning van de procedure gevoegd.  

 

Het plan van aanpak wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan partijen. 

 

Voor vragen of overleg zijn wij uiteraard beschikbaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

mr. M. (Marieke) Goorhuis Oude Sanderink  

06 - 131 219 54 of goorhuisoudesanderink@damste.nl  

 

 

 

 

 

 

mr. dr. M. (Maaike) Huizingh 

06 - 220 374 50 of m.huizingh@huizingh.nu 
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1. Omschrijving van het geschil  

 

Op een zeker punt in het tracé waarop de zichtwal moet worden gerealiseerd is een 

gasleiding aanwezig. De Gasunie heeft aangegeven dat de zichtwal niet, althans niet op de 

wijze zoals in het plan van aanpak voorzien, over deze gasleiding mag worden aangelegd, 

vanwege de zetting die hierdoor zal optreden. Aanvankelijk mocht de Grondbank van de 

Gasunie boven de gasleiding over een lengte van ca. 32 meter (gemeten aan de voet) geen 

wal aanleggen. Na overleg met de Gasunie is er een versoepeling gekomen waardoor het gat 

is verkleind tot een lengte van ca. 5 meter (gemeten aan de voet). Omdat de zichtwal ter 

plaatse van de gasleiding niet kan worden gerealiseerd op de wijze zoals in het plan van 

aanpak voorzien, heeft de Grondbank een aantal alternatieven onderzocht. Gekeken is onder 

meer naar verleggen van de gasleiding, vervangen van de gasleiding, overkluizen van de 

gasleiding, het aanbrengen van een scherm, het opvullen van de wal met lichter 

ophoogmateriaal en “opvullen” van het gat in de wal met beplanting. Sommige alternatieven 

zijn (technisch) niet uitvoerbaar. De Gasunie heeft aangegeven dat zij niet meewerkt aan 

verplaatsen of vervangen van de gasleiding. Het aanbrengen van een scherm is een optie die 

met Rijkswaterstaat zal moeten worden afgestemd. RWS stelt hieraan constructief hoge 

eisen i.v.m. windbelasting en onderhoud. Dit werkt kostenverhogend. De overgebleven 

alternatieven hebben elk een ander kostenplaatje.  

 

Partijen verschillen van mening over de wijze waarop de zichtwal ter plaatse van de 

gasleiding moet worden aangebracht c.q. afgewerkt. De Grondbank wil de zichtwal afwerken 

door het gat boven de gasleiding op te vullen met beplanting. De gemeente heeft zich 

laatstelijk op het standpunt gesteld dat de zichtwal ter plaatse van de gasleiding niet mag 

worden opgevuld met beplanting, maar ononderbroken moet worden aangelegd.  

 

 

2. Vraagstelling geschillencommissie 

 

Partijen leggen aan de geschillencommissie de vraag voor welke (alternatieve) 

uitvoeringswijze, gelet op de tussen partijen gesloten overeenkomst, de rechtens relevante 

belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, in redelijkheid (het 

meest) aangewezen is in deze. Partijen verzoeken de geschillencommissie hieromtrent in een 

rapport een deugdelijk onderbouwd en onafhankelijk deskundigenoordeel te geven, waarbij 

alle relevante aspecten worden betrokken, aan de hand van welk rapport het overleg tussen 

partijen over een oplossing kan worden voortgezet. 
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3. Behandeling door de geschillencommissie 

 

Hieronder wordt weergegeven hoe de behandeling door de geschillencommissie zal worden 

ingevuld.  

 

Doel van de procedure bij de geschillencommissie en rol van de commissie 

Doel van de behandeling van het geschil tussen partijen door de geschillencommissie is om 

overeenstemming te bereiken over de afronding van de zichtwal ter plaatse van de 

gasleiding.  

 

De commissie zal zich buigen over de stukken die betrekking hebben op (de verplichtingen 

van partijen ten aanzien van) de zichtwal, specifiek ter plaatse van de gasleiding, en zal beide 

partijen in de gelegenheid stellen de stukken en hun standpunten toe te lichten. Verder zal de 

geschillencommissie als bemiddelaar optreden in het overleg tussen de gemeente en de 

Grondbank. Ter bevordering van het overleg brengt de geschillencommissie de rechtspositie 

en/of belangen van partijen in kaart en onderzoekt zij zo nodig verschillende 

oplossingsrichtingen. De geschillencommissie is verantwoordelijk voor de begeleiding van het 

overleg. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het bereiken van overeenstemming en voor de 

inhoud daarvan.  

 

Spelregels overleg 

Voorop staat dat partijen vrijwillig aan de procedure bij de geschillencommissie en aan het 

overleg deelnemen. Partijen zijn echter met het aangaan van het overleg wel verplicht actief 

deel te nemen aan het overleg. Partijen hebben op grond van de realisatieovereenkomst 

jegens elkaar ook een zwaarwegende inspanningsverplichting om tot een oplossing voor het 

tussen hen gerezen geschil te komen. Tijdens het overleg respecteren partijen elkaar en 

elkaars standpunten.  

 

Onafhankelijkheid geschillencommissie 

Onder begeleiding van de geschillencommissie werken partijen zelf aan een oplossing. De 

geschillencommissie zal zich onafhankelijk opstellen. De geschillencommissie zal partijen niet 

afzonderlijk van advies dienen. Het rapport van de commissie zal gelijktijdig aan beide 

partijen worden verstrekt.  

 

Geheimhouding 

Zowel de geschillencommissie als beide partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent 

de inhoud en de strekking van de procedure bij de geschillencommissie gedurende de 

behandeling door de geschillencommissie tot het moment van ontvangst van de 

vaststellingsovereenkomst (conform planning week 14). Uitzondering hierop is dat de 

gemeente gerechtigd is aan de Werkgroep Zichtwal A35 mededelingen te doen omtrent de 

planning en dan enkel over welke acties gaan plaatsvinden en wanneer die genomen worden. 

Na ontvangst van de vaststellingsovereenkomst zijn partijen gerechtigd de uitkomst van de 

procedure en het rapport van de geschillencommissie te delen met derden. De stukken die 



5 van 9 

 

aan de commissie worden verstrekt worden door de commissie niet aan personen die niet 

deelnemen aan het overleg, dan wel aan derden verstrekt.   

 

Vaststellingsovereenkomst 

Indien partijen overeenstemming bereiken over de verdere afronding van de zichtwal ter 

plaatse van de gasleiding, zullen de afspraken die partijen hierover hebben gemaakt, worden 

vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst dient te worden 

ondertekend door de daartoe bevoegde personen. In het geval van de gemeente betekent dit 

dat het college van burgemeester en wethouders een besluit hierover moet nemen.  

 

Beëindiging van de behandeling van het geschil door de commissie 

Van belang is dat beide partijen vertrouwen hebben in de behandeling van het geschil door 

de geschillencommissie. Indien één van beide partijen dit vertrouwen niet langer heeft, kan dit 

aan de hand van een schriftelijk stuk kenbaar worden gemaakt aan de geschillencommissie 

en aan de andere partij. Een gebrek aan vertrouwen in de procedure bij de 

geschillencommissie bij (één van de) partijen, zal tot gevolg hebben dat de behandeling door 

de geschillencommissie wordt beëindigd. Ook overigens staat het elk der partijen vrij om 

zowel de bemiddeling door de geschillencommissie als het overleg op elk gewenst moment te 

beëindigen. Beëindiging van de behandeling of het overleg kan uitsluitend plaatsvinden door 

middel van een schrijven, gericht aan de geschillencommissie en aan de andere partij. Het 

beëindigen van de behandeling door de commissie laat de geheimhoudingsverplichtingen van 

partijen en de commissie onverlet.  

 

Indien de behandeling door de geschillencommissie wordt beëindigd, staat het partijen 

(vanzelfsprekend) vrij het overleg tussen hen voort te zetten, al dan niet onder begeleiding 

van een andere geschillencommissie.  

 

Vervolgprocedure 

Mocht de procedure bij de geschillencommissie voortijdig worden beëindigd of niet leiden tot 

een (gewenst) resultaat, dan staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan een andere 

commissie, aan een mediator of aan een bemiddelaar, dan wel een gerechtelijke of arbitrale 

procedure in te leiden. In het geval van een gerechtelijke procedure zal noch het kantoor van 

mr. Goorhuis Oude Sanderink (Damsté Advocaten), noch het kantoor van mr. Huizingh 

(Huizingh Advocaten) een van de beide partijen bijstaan.  

 

Kosten 

Partijen dragen ieder de kosten van de door hen aangewezen vertegenwoordiger in de 

geschillencommissie. Voor het maken van aanvullende kosten (bijv. voor zaalhuur) dienen 

partijen vooraf schriftelijk toestemming te verlenen. Dergelijke kosten dragen partijen ieder bij 

helfte. Partijen zullen separaat een bevestigingsbrief en declaraties van de door hen  

aangewezen vertegenwoordiger ontvangen.  
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4. Procedure geschillencommissie 

 

Hieronder worden de diverse onderdelen van de procedure besproken. Bij elk onderdeel 

wordt een toelichting gegeven op de werkzaamheden of activiteiten die gedurende dat 

onderdeel worden verricht.  

 

Aanleveren dossier 

Partijen dienen alle voor het geschil relevante stukken aan de geschillencommissie aan te 

leveren. De commissie heeft van partijen al de nodige stukken ontvangen. De stukken waar 

de commissie bij het opstellen van dit plan van aanpak over beschikt zijn weergegeven in 

bijlage 1. Als een partij van mening is dat er nog relevante stukken ontbreken, dient zij die 

stukken nog aan te leveren. Indien een partij stukken aan de geschillencommissie aanlevert, 

stuurt deze partij de stukken eveneens (bijvoorbeeld in CC) aan de andere partij. Van belang 

is immers dat partijen over dezelfde stukken beschikken.   

 

Bestuderen dossier 

De geschillencommissie zal alle relevante stukken bestuderen. In het geval (onderdelen van) 

stukken onvolledig of onduidelijk zijn, zal de geschillencommissie beide partijen om aanvulling 

of opheldering vragen.  

 

Verkennend gesprek met partijen 

Na bestudering van alle stukken zal de geschillencommissie een verkennend gesprek voeren 

met beide partijen. Bij dit overleg krijgen partijen de gelegenheid hun standpunten waar nodig 

nader toe te lichten, zal besproken worden wat de belangen van beide partijen zijn en zal 

worden bekeken welke oplossingsmogelijkheden bespreekbaar zijn. Indien nodig kunnen 

meerdere gesprekken worden gevoerd om over deze punten duidelijkheid te krijgen.  

 

Indien nodig, kan de geschillencommissie ook met een partij afzonderlijk gesprekken voeren. 

Deze gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter. De andere partij zal er altijd over 

worden geïnformeerd als er een afzonderlijk gesprek met een partij plaatsvindt en zal ook 

altijd in de gelegenheid worden gesteld afzonderlijk een gesprek met de geschillencommissie 

te voeren. Het is aan de andere partij om daar al dan niet gebruik van te maken.  

 

Rapport van de geschillencommissie 

Nadat het dossier is bestudeerd en het gesprek (of de gesprekken) met partijen heeft (of 

hebben) plaatsgevonden, waarbij de belangen van beide partijen bekend zijn geworden en de 

oplossingsmogelijkheden in kaart zijn gebracht, stelt de geschillencommissie een rapport op 

waarin zij haar visie geeft op de (rechts)positie van partijen en waarin advies wordt 

uitgebracht omtrent een (of meer) oplossingsrichting(en) voor het geschil. Het rapport wordt 

door de geschillencommissie eerst in concept aan beide partijen toegezonden en wordt na 

ontvangst van de reactie van beide partijen op het concept in definitieve vorm aan beide 

partijen toegezonden. 
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Overleg tussen partijen over een regeling 

Na uitbrengen van het rapport wordt door de geschillencommissie in een laatste gesprek 

tussen partijen getracht overeenstemming tussen partijen te bereiken.  

 

Vaststellingsovereenkomst 

Indien partijen overeenstemming bereiken zal de geschillencommissie een 

vaststellingsovereenkomst opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan partijen. Partijen 

kunnen vervolgens op- en aanmerkingen bij de vaststellingsovereenkomst plaatsen. De 

geschillencommissie zal vervolgens een definitieve versie opstellen.  

 

Besluitvorming op bestuurlijk en directieniveau  

Over de definitieve versie van de vaststellingsovereenkomst zal binnen de organisatie van 

beide partijen op bestuurlijk en/of directieniveau een besluit moeten worden genomen. De 

definitieve versie dient ondertekend te worden door de daartoe bevoegde personen. 

 

Afronding proces 

Met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is het bemiddelingsproces afgerond. 

Partijen en de geschillencommissie streven ernaar het gehele proces af te ronden voor 7 mei 

2021. Om dit te bereiken, is inzet van alle betrokkenen een belangrijk vereiste. De 

geschillencommissie is verantwoordelijk voor de voortgang van de procedure.  

 

Planning 

Als bijlage 2 bij dit plan van aanpak is een planning opgenomen voor de verschillende 

onderdelen van de procedure. Deze planning zou volgens de geschillencommissie haalbaar 

moeten zijn. De planning is met goedkeuring van alle betrokken partijen te wijzigen, ook 

gedurende de procedure.  
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Bijlage 1  Overzicht stukken 

 

 

- Realisatieovereenkomst d.d. 22 december 2016  

met bijlagen: 

1. Plan van aanpak Grondwal Rijksweg A35 te Hengelo d.d. 19 december 2016  

met bijlagen: 

1. Overzichtstekeningen 

2. Verslag werkatelier zichtwal Oele d.d. 12 februari 2012 

3. Locatie tijdelijke opslag 

4. Aanlegvergunning RWS d.d. 18 juli 2016 

2. Kostenbegroting d.d. 15 december 2016 

3. Beschikking subsidie Provincie aan Gemeente d.d. 18 november 2015 

- Mailwisseling tussen de Grondbank Hengelo, Gasunie en Lievense adviseurs en 

ingenieurs d.d. 4 t/m 19 juni 2019 inclusief rapport Lievense 

- Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35, gemeente Hengelo en Grondbank Hengelo 

d.d. 28 juni 2019  

- E-mail van de gemeente Hengelo aan de Grondbank d.d. 3 oktober 2019 

met bijlagen: 

- Indienen tussenrapportage (subsidie) 

- Brief Provincie Overijssel aan Gemeente Hengelo d.d. 19 september 2018 

- Toelichting op tussenrapportage september 2019 

- Brief van de provincie Overijssel aan de gemeente Hengelo d.d. 1 november 2019 

- Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 26 november 2019 

- Brief van de gemeente Hengelo aan de Grondbank d.d. 30 januari 2020 

- Brief van de Grondbank Hengelo aan de gemeente Hengelo d.d. 16 februari 2020  

- Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 25 februari 2020  

- E-mail van de Grondbank aan de gemeente Hengelo d.d. 29 juni 2020 met facturen 

- Brief van de gemeente Hengelo aan Plegt-Vos Infra (de Grondbank) d.d. 8 juli 2020 

- Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 8 juli 2020 

- Verslag bespreking gemeente Hengelo, Gasunie, Grondbank Hengelo en Werkgroep 

Zichtwal A35 d.d. 25 augustus 2020 

- Kostenraming alternatieven d.d. 15 september 2020 

- Verslag bespreking Werkgroep Zichtwal A35 d.d. 16 september 2020  

- E-mail van de Grondbank aan de gemeente Hengelo d.d. 4 december 2020 

- Mailwisseling tussen de Grondbank Hengelo, gemeente Hengelo en Werkgroep Zichtwal 

A35 d.d. 23 november t/m 17 december 2020  
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Bijlage 2 

 

De volgende planning wordt door de geschillencommissie gezien als haalbaar, uitgaande van 

overeenstemming over het plan van aanpak voor 5 maart 2021:  

 

 

Weeknr. Onderdeel proces Actie Uiterlijk 

gereed 

Week 8 Opstellen procedure-

voorstel 

Geschillencommissie uitgevoerd 

Week 9 Overeenstemming over 

plan van aanpak   

Gemeente en Grondbank 05-03-2021 

Week 10 Toezending eventueel 

ontbrekende stukken  

Gemeente en Grondbank 10-03-2021 

Week 11 Geschillencommissie 

bestudeert stukken  

Geschillencommissie 16-03-2021 

Week 11 Verkennend gesprek met 

partijen 

Geschillencommissie 

Gemeente en Grondbank 

19-03-2021 

Week 12 Opstellen en toesturen 

concept rapport 

Geschillencie. 

Geschillencommissie 26-03-2021 

Week 13 commentaar concept 

rapport Geschillencie. 

Gemeente en Grondbank 01-04-2021 

Week 14 Tweede gesprek met 

partijen 

Geschillencommissie 

Gemeente en Grondbank 

09-04-2021 

Week 15 Opstellen en toesturen def. 

rapport Geschillencie. en 

vaststellingsovereenkomst  

Geschillencommissie 16-04-2021 

Week 16 Op- en aanmerkingen  

vaststellingsovereenkomst  

Gemeente en Grondbank 23-04-2021 

Week 17 Opstellen en toesturen 

definitieve versie vso 

Geschillencommissie 30-04-2021 

Week 18 Besluitvorming op 

directie/bestuurlijk niveau 

en ondertekening vso 

Gemeente en Grondbank 07-05-2021* 

 

 

* voor de gemeente geldt dat pas tot rechtsgeldige ondertekening van de 

vaststellingsovereenkomst kan worden overgegaan nadat het college van burgemeester en 

wethouders hierover een besluit heeft genomen. Afhankelijk van het moment waarop de 

vergadering van het college plaatsvindt, kan ondertekening mogelijk pas later plaatsvinden, 

7 mei 2021 is dus een indicatieve datum.  



 

 

 

BIJLAGE 4 – VERSLAG 1
E 

BESPREKING GESCHILLENCOMMISSIE, GRONDBANK HENGELO EN 

GEMEENTE  
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Notulen van het eerste overleg gehouden op 17 maart 2021  

 

Aanwezig:       Afwezig: 

Geschillencommissie:             Geen afwezigen 

Mevr. mr. M. Goorhuis Oude Sanderink, advocaat (MGO)   

Mevr. mr. dr. M. Huizingh, advocaat (MH)    Notulist: 

          Mevr. mr. S. Kangus, advocaat (SK) 

Gemeente Hengelo:       

Dhr. mr. R. Platenkamp, gemeentejurist (RP) 

Dhr. S. Landman project leider (SL) 

 

Grondbank Hengelo v.o.f.: 

Dhr. F. Olde Scholtenhuis, Plegt-Vos Infra & Milieu (FS)  

Dhr. M. Assink, NTP B.V. (MA)  

 

1. Opening 

MGO heet iedereen welkom en bespreekt het doel van dit overleg.  

Partijen zullen eerst het woord krijgen om hun visie, opmerkingen en andere zaken naar voren te brengen. Daarna zullen vragen 

worden gesteld door de commissie. Tenslotte is er een rondvraag. De commissie zal na de eerste bijeenkomst, waarbij beide 

partijen zijn gehoord en na bestudering van het dossier een rapport opstellen. Tijdens het tweede overleg dat gepland staat op 6 

april 2021 van 13:00 uur tot 15:00 uur zal het rapport met partijen worden besproken.  

 

Partijen stellen zich voor: 

MA: Ik ben projectleider bij NTP. NTP zit samen met Plegt-Vos in vennootschap Grondbank Hengelo. Ik ben niet sinds de 

voorbereidingen bij het project betrokken, maar wel vanaf de start van het project. Bij de voorbereidingen was mijn collega Hans 

betrokken, hij is er niet meer. 

FS: Namens de Grondbank hebben wij aan de A1 een grondwal gerealiseerd en in dat kader zijn we 8 jaar geleden benaderd 

door de werkgroep. Zij wilden ook langs de afrit van de A35 een wal hebben, met name vanwege het zicht. Met de voorganger 

van MA (Hans) is drie tot vier jaar overleg vooraf gegaan aan de totstandkoming van het contract. We hebben veelvuldig overleg 

gevoerd met de werkgroep en de gemeente. Drie en een half jaar geleden is het contract opgemaakt en zijn we gestart. 

MGO: Was de gemeente vanaf het begin betrokken bij de planning? 

FS: Nee, maar bijna wel. Na het project aan de A1 is de Grondbank met de gemeente in gesprek gebleven. 

SL: Ik ben in dit project eigenlijk geen projectbegeleider, maar een procesleider en daarmee het eerste aanspreekpunt. Ik was 

niet vanaf het begin betrokken bij dit project, voor mij was Dirk en daarvoor Gerwin betrokken. De gemeente is faciliterend bij het 

initiatief van de werkgroep (Pact van Twickel. Om de zichtwal te realiseren was nodig dat de gemeente beleid liet vaststellen door 

de Raad. De zichtwal was bedoeld om de lichtvervuiling te verminderen. Om een zichtwal te kunnen realiseren moest de raad 

een structuurplan vaststellen waaruit bleek dat de wal een nuttige toepassing had. Dus een raadsbesluit was nodig, en het was 

ook nodig dat de gemeente betrokken was bij het overleg, omdat de gemeente in het beheer van de zichtwal een rol zou krijgen.. 

Hierdoor is het ook meer geworden dan alleen maar faciliteren. Er is ook geld beschikbaar gesteld en de gemeente ging dus ook 

beheren. 

RP: Ik ben verantwoordelijk voor de juridische aangelegenheden voor projecten, vastgoed en grondzaken. Ik ben vanuit die 

hoedanigheid betrokken geraakt bij het contract zichtwal in Oele. 
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2. Toelichting van partijen 

 

Grondbank Hengelo v.o.f.: 

FS: Wij zijn als grondbank benaderd door de werkgroep. De wal moest vanaf de snelweg gezien 5 meter hoog zijn. We hebben 

gekeken naar die ruimte en naar wie de stakeholders zijn met wie we rekening moesten houden. De grond is van Rijkswaterstaat. 

Van de eerdere ervaring met de A1 weten wet dat tegen een vergoeding gebruik mag worden gemaakt van de grond. 

Rijkswaterstaat deed onderhoud, dus ze kregen hogere onderhoudskosten. We moesten rekening houden met de werkgroep en 

gemeente. Er bleek dat er nutsleidingen zaten. We hebben rekening gehouden met mogelijke kosten en we hebben een schets 

van de wal gemaakt. Verder niks, want we hadden nog geen overeenkomst. Met die gegevens zijn we het contract ingegaan. 

Lopende het contract (na drie jaar) zijn we tegen twee knelpunten aangelopen. De duiker onder de A35 door en de gasleiding. De 

duiker wordt gerepareerd. Als die is hersteld en versterkt, kan de wal er overheen. Met de Gasunie zijn we tegen een probleem 

aangelopen dat we aan de voorkant niet hadden kunnen zien. Dus we zijn gaan kijken naar oplossingen. De gasleiding en duiker 

zitten niet in hetzelfde gat. Het gat van de gasleiding is groter. Aan de voet is het gat nu 35 meter, maar door een nieuwe 

inrichting en een kleine tegemoetkoming van de Gasunie kunnen we het gat terugbrengen naar 5 meter. We wachten met het 

dichten van het gat totdat er is gekozen voor een oplossing om het gat te dichten. Kort voor het sluiten van de overeenkomst 

hebben wij een aantal keer bij elkaar gezeten met alle betrokkenen: Rijkswaterstaat, de gemeente en de werkgroep, misschien 

zat Pact van Twickel er ook bij. Van tevoren is een schetsontwerp gemaakt. Er waren verschillende partijen met verschillende 

wensen. Het uitzichtpunt is naar voren gekomen en aan welke kant de trap moest komen. Dat is samen met alle betrokkenen 

bepaald. Het ontwerpatelier heeft namens de bewoners het ontwerp verder aangepast. Hoe de wal eruit moet komen te zien is in 

gezamenlijk overleg besloten. Het werkatelier was in de eerste bijeenkomst aanwezig om te bespreken hoe de wal gemaakt 

moest worden. Er lag al wel iets van de Grondbank, maar het werkatelier zei dat het nog wel moest worden aangepast. Er zijn 

meer bepalingen en meer bijzonderheden in gekomen. Die aanpassingen hebben tot een kostenverhoging geleid, dat is ook in de 

kostenverhoging aangegeven. 

De wal wordt gemaakt van de opbrengsten van de grondverkoop, maar bijkomende kosten, onderzoeken, extra voorzieningen 

(afkoop onderhoud Rijkswaterstaat en nog wat andere zaken) en het groen komen uit de subsidiepot die is aangevraagd door de 

gemeente. 

MH: Klopt het dat het grondwerk dus bekostigd kon worden door de opbrengsten uit de afname van grond dat al het overige 

bekostigd moet worden uit de subsidie? 

FS: Ja, de extra voorzieningen waren budgetkosten. Er zijn twee kostenramingen, een uit 2015 en een uit 2016. Die van 2016 

hoort bij het contract. In de loop van 2015 en 2016 kwamen er aanvullende eisen vanuit Rijkswaterstaat en dus moesten er 

allemaal kosten bij voor de afkoop van het beheer (ongeveer € 42.000,-). Een van de posten is daardoor fors verhoogd. Met de 

provincie is overleg geweest, zij heeft aangegeven dat mocht worden geschoven met het geld. De kosten van de duiker konden 

wat worden beperkt, omdat het smaller kon worden aangelegd en dat geld kon worden gebruikt voor de extra kosten vanwege de 

aanvullende eisen van Rijkswaterstaat. 

MGO: (concluderend) Het totale subsidiebedrag bleef dus hetzelfde, maar binnen de kostenposten mocht geschoven worden. 
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Gemeente Hengelo: 

RP: Er ligt een overeenkomst tussen professionele en deskundige partijen. Dit heeft gevolgen voor de uitleg van de 

overeenkomst. Wat mogen wij verwachten van de Grondbank (NB: een aantal keer werd Plegt-Vos genoemd waar de Grondbank 

bedoeld werd). De Grondbank heeft onderzoek gedaan en een kostenbegroting gemaakt. Het aanbrengen van de wal over de 

gasleiding kost meer dan oorspronkelijk was begroot.  

FS: onderzoeken zijn pas uitgevoerd na het sluiten van de overeenkomst. Er konden nog niet veel kosten worden gemaakt 

voordat er een overeenkomst gesloten was. We hebben wel gekeken of er ruimte was aan de voorkant. 

RP: Dit is een keuze van de Grondbank. 

MA: Dit is niet specifiek een keuze van de Grondbank geweest, het is ook zo afgestemd dat er nog nadere onderzoeken zouden 

worden verricht. Dat staat in de kostenpost van de subsidie.  

FS: De engineering is pas na het sluiten van de overeenkomst gedaan. 

RP: Dit is de essentiële vraag: wat mag je verwachten? Als zij ervoor kiezen vooraf geen onderzoek te gaan doen dan brengt dat 

een zeker risico met zich mee. 

SL: De gemeente is het contract aangegaan, omdat de Grondbank zelf geen subsidie kon aanvragen. Alleen de gemeente kan 

een subsidie aanvragen. Dat was het belangrijkste doel van die overeenkomst. Partijen hebben willens en wetens een 

handtekening eronder gezet. 

MH: Onderdeel van de opdracht is ook de engineering zei FS. In artikel 9 van de overeenkomst staat ‘overige aspecten met 

betrekking tot de realisatie’ en verderop ‘voorts dienen de volgende stukken te worden vervaardigd, dan wel activiteiten te worden 

uitgevoerd, door de Combinatie: detailtekening ontwerp per fase’, wordt hiermee het definitieve detailontwerp bedoeld?  

FS: Ja, het definitieve ontwerp. We werken vaak met een SO (schetsontwerp), DO (definitief ontwerp) en een uitvoeringsontwerp. 

MH: Was dus bij het sluiten van de overeenkomst bekend dat er nog geen definitief detailontwerp was, dat dit nog moest worden 

gemaakt en dat er nog onderzoek moest worden gedaan? 

FS: Bij afwijking van het schetsontwerp en het uitvoeringsontwerp moest er nog overeenstemming worden bereikt. De details over 

het onderhoud zijn ook later pas uitgewerkt. 

 

Vragen van de geschillencommissie: 

 

Gasleiding 

MGO: (Aan de Grondbank) Wat was jullie eerste gedachte over de leiding? Jullie wisten dat die leiding daar lag. Hadden jullie 

daar al over nagedacht? 

MA: Bij de A1 was er ook een gasleiding, we dachten dat het hier net als daar zou zijn en dat je er gewoon overheen kon bouwen. 

Hier kwam een probleem aan het licht bij de sondering die we hebben gedaan om de draagkracht van de grond te bekijken. 

Onder de gasleiding ligt een slappe laag grond. Als de grondwal wordt gerealiseerd dan krijg je een aantal millimeter zetting. 

Lievense (adviesbureau) zei dat het net wel of net niet zou kunnen, maar de gasleiding die er ligt blijkt van voor 1963/1964 te zijn 

en die mag 0 zetting hebben. De berekening die we hebben ontvangen was dat de leiding 5 mm zetting mag hebben, maar niet 

meer. Bij de A1 in Hengelo-Noord zijn aan allebeide de kanten wallen aangelegd. Daar speelde het probleem met slappe grond 

niet. 

MGO: Was de leiding die daar lag nieuwer? 

FS: Ja, de bewoners zeggen dat deze leiding ook nieuwer is, want er ligt ook een snelweg overheen. Maar de Gasunie zegt dat 

het geen zetting mag hebben. 

MGO: De leiding zal eventueel in de toekomst vervangen worden. Klopt het dat jullie hebben aangeboden om de wal aan te 

passen als de gasleiding vervangen is? Weten jullie al op welke termijn de gasleiding vervangen gaat worden? 
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FS: Ja dat klopt, dat hebben wij inderdaad aangeboden. Maar de Gasunie weet nog niet op welke termijn de gasleiding 

vervangen gaat worden.  

MH: Een vraag over de tekening (tekening wordt erbij genomen). De gasleiding gaat hier onder de snelweg door en daarnaast is 

de wal aangelegd. Was jullie aanname dat als er een snelweg over de leiding heen kon, dat er dan ook een wal overheen zou 

kunnen? De snelweg geeft ook trilling en zetting. 

MA: Ja. Met Rijkswaterstaat hebben we dezelfde discussie gehad over de duiker, maar omdat daar de snelweg wel over kon, kon 

de wal er ook overheen.  

MGO: Was er een bedrag begroot voor werkzaamheden rondom de gasleiding, voordat je wist wat er met die gasleiding speelde? 

Is dat ergens uit te herleiden?  

FS: Er zijn kosten voor de sonderingen etc. begroot bij het kostenoverzicht van 15 december 2016, onder post 52. Het gaat ook 

over leidingen die bijvoorbeeld wat dieper in de grond liggen.  

 

Realiseerbare oplossingen 

MGO: Wat zijn op dit moment realiseerbare praktische oplossingen? 

FS:  Overkluizen; een palenmatras zodat je de druk afleidt op de palen; geluidsscherm; beplanting. Rijkswaterstaat ging akkoord 

met alle alternatieven behalve een geluidsscherm. Daarvoor gelden weer aanvullende eisen in verband met het risico dat het 

scherm de snelweg op waait. Het scherm moet dan extra worden versterkt. Voor de gasleiding maakt hoge of lage beplanting 

verder niets uit.  

MH: Over wat voor beplanting hebben we het? 

MA: De Gasunie heeft een lijst gegeven met wat voor beplanting er allemaal op mag. Die lijst is voorgelegd aan de werkgroep om 

hen te laten kiezen wat zij het mooist vinden. Zij hebben daar echter geen reactie meer over gegeven omdat zij geen beplanting 

willen. Met de beplanting is het gat wel helemaal dicht te krijgen. Je kan het als een haag dichtkrijgen. Het is wel breed en als je 

de bomen schuin en achter elkaar neerzet is het nog wel mogelijk om het dichter te maken. 

MH: Hoe wordt er aangeplant, met kleine bomen? Moet het nog groeien? Duurt dat jaren? Of worden de beplantingen/bomen 

meteen groot aangeplant? Is er nagedacht over droogteperiodes en het feit dat bomen en beplantingen dood kunnen gaan? 

MA: Daar kunnen we nog afspraken over maken. De bedoeling is snelgroeiend, maar het zal niet meteen een hoogte van vijf 

meter bereiken. De bomen die geplaatst gaan worden, worden in ieder geval de eerste twee jaar door ons onderhouden.  

FS: Als ze twee jaar staan, zijn ze goed geworteld. Tot twee jaar is het risico op droogte en doodgaan het grootst. 

MGO: Ik las in het verslag van het werkatelier iets over het (in de toekomst) aansluiten van de ene wal op de andere door middel 

van een glasscherm. Kan nu voor de gasleiding hetzelfde glasscherm worden gebruikt?  

FS: bovenop de brug komt aan de andere kant een scherm. Het scherm moet zeven meter hoog zijn. Dat moet ook kunnen 

steunen in de grond, dat wordt moeilijk toe te passen bij de gasleiding, want zo’n scherm zal zwaar op de leiding drukken. 

SL: Het hoofddoel is het wegnemen van het zicht, dat is lastig met glas. Prettige bijkomstigheid van het glas is dat het geluid 

tegenhoudt. Maar het mag geen geluidswal worden genoemd, anders komen de andere buurten ook over geluidsoverlast klagen. 
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Impact van het gat 

MH: Hoeveel bewoners zijn er die nu concreet last hebben van licht dat door het gat komt? 

SL: Daar heb ik niet specifiek naar gekeken. Ik weet het van 2 adressen. Daar zullen we naar kijken om jullie een precies 

antwoord te kunnen geven.  

FS: Er zit nu nog een gat van 35 meter, maar het wordt teruggebracht naar 5 meter.  

MGO: Kunnen jullie het plaatje concreet maken van hoe het er dan uit komt te zien?  

MH:  Is er sprake van een versterking van geluid? 

SL: Nee, het is meer de beleving van de mensen. 

RP: Er is een deskundige naar komen kijken. Omdat alles juist rustiger wordt, valt het geluid dat wel door komt nog meer op.  

 

Realiseerbaarheid  

MGO: Is er toestemming nodig van de Gasunie voor het uitvoeren van een van de hiervoor genoemde oplossingen?  

MA: Nee, maar de oplossing moet wel worden onderbouwd. We moeten laten zien dat het niet teveel gaat zetten. Alleen van de 

beplanting is al duidelijk dat dit uitgevoerd kan worden. 

MGO: Is er nog een vergunning nodig? 

MA: Met Rijkswaterstaat hebben we dit al besproken. Zij hebben de vergunning afgegeven. Zij hebben gezegd er geen probleem 

mee te hebben als het gat met beplanting wordt opgevuld. Maar de definitieve oplossing moet nog wel met ze worden besproken. 

Het probleem met de duiker is al opgelost, maar voor de gasleiding moet nog akkoord worden gegeven. 

MGO: Heeft Rijkswaterstaat zijn mening gedeeld over de oplossing? 

MA: Rijkswaterstaat heeft geen mening gedeeld over de oplossing. Ze hebben echter liever geen scherm. 

MH: Is er nagedacht over een combinatie van een scherm met aanplant? Zodat het wat massiever wordt? 

FS: Ja, maar dan moet je het gaan ophangen, want alles wat je erop zet, gaat meer belasting geven.  

MA: de kosten van het scherm liggen vooral in hoe je het aanlegt. Ik weet niet of het per vierkante meter is.  

FS: Het gaat ook om de winbelasting en de fundering. 

MA: Bij overkluizing moeten we het gat groter maken, omdat we bij 5 mm moeten blijven. 

 

Standpunt van de werkgroep 

MH: Wat is op dit moment het standpunt van de werkgroep?  

MA: De werkgroep wil geen beplanting, omdat er dan wordt afgeweken van het plan.  

RP: Als het kan worden opgevuld met licht materiaal zijn ze al tevreden.  

MH: (concluderend) Een ononderbroken grondlichaam is belangrijk voor ze. 

MGO: En een natuurlijk scherm dan? In het tussenrapportage van 2019, dat door de gemeente is meegestuurd met 

subsidieaanvraag, staat dat de werkgroep akkoord is met een natuurlijk scherm (beplanting). Is de werkgroep daar ook echt 

akkoord mee gegaan? 

FS: Het is besproken met de werkgroep, pas toen de werkgroep ging terugkoppelen aan de achterband is er weerstand gekomen. 

Tot die tijd gingen we ervan uit dat het akkoord was. 

MA: De werkgroep zei dat ze akkoord waren, maar het wilden bespreken met de achterban. 

MGO: Dit hebben we niet in het verslag gelezen, maar alleen in de tussenrapportage. 

FS: Wij zijn bij alle bespreking geweest, behalve bij een van de bespreking, omdat dit laat was aangegeven. 

SL: De gemeente was daar ook niet bij. Er is nooit door de werkgroep formeel bevestigd dat dit akkoord was. Het is door de 

Grondbank aangegeven aan de werkgroep en daarmee is de werkgroep naar de achterban geweest. 
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MH: In de toelichting op de tussenrapportage van september 2019 staat dat er twee problemen zijn. Een met de duiker en een 

met de gasleiding. Over de gasleiding mag geen grond worden gestort, maar er mag wel beplanting worden aangebracht. In deze 

toelichting staat dat de werkgroep akkoord is met een natuurlijk scherm. Kennen jullie dit document (gericht aan RP en SL)? 

SL: Dat de werkgroep akkoord zou zijn geweest, komt van de Grondbank. Er zijn regelmatig gesprekken gevoerd met de 

Grondbank en in dat gesprek is gezegd dat de werkgroep akkoord is. Maar later bleek dat het niet zo was. 

FS: Dat gesprek was later geweest, op 26 november 2019. Daar waren de gemeente en Grondbank niet bij. De werkgroep sprak 

toen met de gemeenschap van Oele gemeenschap en toen ontstond er commotie. 

MH: De toelichting is gestuurd naar de provincie. De provincie heeft op 1 november 2019 gereageerd naar de gemeente met de 

tekst: “de wijzigingen als gevolg van het verbod van Rijkswaterstaat om de zichtwal op hun duiker te realiseren en het niet 

zwaarder mogen belasten van de aanwezige gasleiding van De Gasunie hebben nauwelijks consequenties voor de realisatie van 

de zichtwal. Van de 1.300 meter wordt hierdoor slechts 15 meter niet gerealiseerd. Dit is verwaarloosbaar”. Hoe kijkt de 

gemeente tegen deze wijziging aan? 

SL: Dit gaat over de subsidie voor het inrichten van de wal. De provincie is geïnformeerd over de commotie, maar het was geen 

reden om delen van de subsidie achtergehouden. Voor de provincie maakt de oplossing niet uit. De eindrapportage is ingediend, 

maar is nog niet akkoord bevonden. Als het akkoord word bevonden wordt de volledige subsidie uitgekeerd. 

MH: Is er door de provincie een voorschot betaald? 

SL: Ja, een deel is ook al uitbetaald aan de Grondbank. 

MH: Het gaat dus om het laatste gedeelte dat nog moet worden betaald? 

SL: Wij hebben volgens mij al een tweede bedrag ontvangen, maar ik weet het niet zeker. Ik zoek het wel uit wat we al wel of niet 

hebben ontvangen 

MGO: Heeft de subsidie van de provincie invloed op de oplossing? 

SL: Nee, het kan alleen invloed hebben als we een kans hadden gezien om meer subsidie aan te vragen, maar dat is niet het 

geval. 

MGO: Is Pact van Twickel nog een optie, omdat er niet meer subsidie van de provincie kan worden gevraagd? Of is er een 

andere mogelijkheid om meer subsidie te krijgen? 

SL: Nee, want we zijn bij de provincie gekomen door Pact van Twickel. Een nieuwe subsidie is niet kansrijk, maar we mogen wel 

schuiven met het geld. We hebben daar geen correspondentie over, maar ik had al wel een balletje opgeworpen. 

MH: In het besluit van de provincie van 1 november 2019 wordt naar een brief van 30 oktober en naar de tussenrapportage 

verwezen. Als er naast de rapportage ook een brief aan de provincie is gestuurd dan willen wij die graag nog zien. 

SL: Weet ik niet. Ga ik navragen. 

 

Kosten 

MGO: Wat zijn de kosten voor de verschillende oplossingen. Variant 1-3? Ziet het overzicht van 15 september op de huidige 

situatie of moeten die bedragen nog worden geactualiseerd? 

FS:  In de eerste begroting was het gat nog 35 meter, dat is daarna herzien. 

MH: (concluderend) in het latere overzicht kon het gat terug naar 5 meter? 

MA: Ja, dat klopt. Het latere overzicht gaat over 5 meter. De kosten van beplanting zijn ongeveer €9.000,-  en van overkluizing 

ongeveer € 65.000,-. 

FS: Scherm is voor de grotere situatie uitgerekend, maar was als optie al weggevallen. 

MGO: Kun je de kosten voor de variant met het scherm erbij zetten? 

MH: Wilde de werkgroep het scherm niet? 

MA: Nee en voor wat betreft de kosten was het ook niet voordelig. 
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MH: kun je een indicatie geven van de kosten voor het scherm, als het over een kleiner vlak gaat? 

 

Inzichtelijk maken impact kleiner gat 

MH: Kunnen jullie aangeven wat de lichtinval zal zijn als het gat eenmaal kleiner is (5m aan de voet)? 

MGO: Bijvoorbeeld door op een luchtfoto met het huidige gat (het huidige gat is wel erg groot) met een rode lijn aan te geven hoe 

het gat eruit komt te zien. En hoe het licht dan zichtbaar is in het gebied achter de wal. Kunnen jullie daar samen naar kijken? 

SL: Ja, ik heb een luchtfoto. Die stuur ik de Grondbank wel toe. 

 

Werkelijke kosten t.o.v. raming 

MH: hoe is daadwerkelijk kostenontwikkeling geweest t.o.v. kostenraming? De werkgroep heeft het idee dat er sprake is van 

kostenbesparingen. 

FS: In het overzicht van voor contractsluiting (16 april 2015) was de post voor de duiker € 50.000. De posten onder 51 zijn 

duurder geworden vanwege aanvullend eisen van Rijkswaterstaat en extra afkoop onderhoud groen. Van het overzicht bij het 

contract (van 2016) is daar nog maar 12.5K van over. Daarom moesten we schuiven binnen de maximale pot van € 220.000. 

Rijkswaterstaat zei we hebben extra onderhoud per jaar. Als we dat zo lang laten staan, willen we dat hebben. Daarnaast nog wat 

extra onderhoud. Dinsdag 9 maart heb ik dat overzicht n.a.v. een aantal vragen doorgestuurd. 

MGO&MH: Wij hebben dat overzicht niet. 

MGO:  Is er een overzicht van wat tot nu toe is uitgegeven? 

FS: De kosten tot december 2020 hebben we ingediend. Overzicht is totaal € 234.000 gemaakte kosten en een aantal dingen die 

nog moeten gebeuren.  

MA: Eind vorig jaar moest de subsidie vaststaan en is dat dus ingediend. 

MGO: Verzoekt de Grondbank de meest actuele begroting en een overzicht van de gemaakte kosten toe te sturen om toe te 

voegen aan het dossier. 

 

3. Rondvraag 

SL: Waarom zijn de kosten zo relevant? In het contract staat de verplichting om een onafgebroken wal te realiseren. 

MGO: Er worden meerdere dingen geregeld in het contract. Het te realiseren ontwerp; onvoorziene omstandigheden en een 

financieel gedeelde. Het is niet zo zwart wit. De baten en de lasten van het project moeten ook evenwichtig zijn. 

MH: Als er sprake is van gewijzigde omstandigheden, moet je ook kijken naar de kosten van alternatieven en hoe zich dat 

verhoudt tot de totale kosten van het gehele project. 

RP: Over baten en lasten staat in het contract om te voorkomen dat er overmatig winst zal worden gemaakt. Dat is de 

achtergrond van de bepaling. 

MA: Weet ik niet of dat zo is. Wij hebben het gedaan op de manier waarop de werkgroep het wilde. 

FS: Wij hebben geprobeerd aan de voorkant zo transparant mogelijk te zijn over de kosten en de baten. 

MH: Volgens de tekst gaat het niet alleen over de baten, maar ook over kosten. 

RP: De hele bepaling gaat over de subsidie, er is geen andere financiële relatie dan de subsidie. 

MGO: Het gaat om professionele partijen en dus kijkt men meer naar de letterlijke uitleg. 

RP: De wal moest ononderbroken worden aangelegd. 

MGO: Dat is inderdaad hoe het is getekend. 

MH: Vooral licht en zicht, dat is wat er moet worden voorkomen. Stel er is wel een technische oplossing die dit reduceert, maar 

het is niet een ononderbroken wal. Is dat een goede oplossing? 

RP: Het moet ook een geluidswal zijn, dus een ononderbroken wal is nodig. Het plan van aanpak is onderdeel van het contract. 
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MH: De focus in het contract ligt op het licht en zicht. Het geluid is bijkomstig. Het doel is relevant bij de beoordeling van hoe je 

met elkaar verder moet, als het niet meer precies kan gaan op de manier waarop het partijen aanvankelijk voor ogen stond.  

MGO: We hebben nog geen uitkomst voor ogen. 

RP: De wal moet voldoen aan de eis dat het geen licht zal doorlaten en het geluid vermindert. Verkeerslawaai is zeker wel een 

punt, maar we mogen het formeel geen doel noemen. 

 

4. Afsluiting 

Nog te ontvangen stukken door de commissie vóór woensdag 24 maart 2021: 

- Grondbank maakt een kostenraming en uitsplitsing van post 52 (en levert de kostenraming van 2016 aan); 

- Grondbank zal samen met de gemeente een luchtfoto intekenen van het gat zoals het uiteindelijk zal zijn als het gat niet 

wordt opgevuld; 

- Grondbank stuurt een actuele raming van de kosten van de verschillende uitvoeringswijzen, waarin ook de optie met 

scherm is opgenomen. 

MGO: Dankt aanwezigen voor het overleg.  



 

 
 

 

BIJLAGE 5 – VERSLAG BESPREKING GESCHILLENCOMMISSIE EN WERKGROEP 
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Notulen van het overleg met de werkgroep gehouden op 31 maart 2021  
 

Aanwezig:        Afwezig: 
Geschillencommissie:                        -  Geen afwezigen 
Mevr. mr. M. Goorhuis Oude Sanderink, advocaat (MGO)   
Mevr. mr. dr. M. Huizingh, advocaat (MH)     Notulist: 
                     -  Mevr. mr. S. Kangus, advocaat (SK) 
Werkgroep: 
Johan Harink, voorzitter werkgroep (JH) 
Niels Rikkerink, aanwonende aan de wal (NR) 
Bonne Hijlkema, lid werkgroep en aanwonende aan de wal (BH)       
 

1. Opening 

MGO heet iedereen welkom en stelt de leden van geschillencommissie kort voor. MGO bespreekt het doel van dit overleg en 
biedt de vertegenwoordigers van de werkgroep de gelegenheid om zich kort voor te stellen. 
 
 

2. Toelichting werkgroep 

 
Vertrekpunt werkgroep: 
JH: Ik wil graag de achtergrond schetsen. Het vertrekpunt van de overeenkomst is het dorpsplan Beckum Oele. Er zijn een aantal 
onderwerpen die vanuit de samenleving opborrelden, zichtwal A35 was daar een van. Daarvoor is een werkgroep gevormd. Het 
initiatief voor de zichtwal komt vanuit de werkgroep. De werkgroep is de initiator en is steeds aanwezig geweest bij 
bijeenkomsten. Het is dus vreemd dat we, nu we in het laatste staartje zitten, geen plek hebben om met de geschillencommissie 
te spreken. Wij hebben de gesprekken gevoerd met de grondbank. De gemeente heeft alleen maar de financiering geregeld en 
(o.m. de vergunningen) gefaciliteerd.  
MGO: Dat is bekend bij ons. Wij hebben veel stukken ontvangen, ook de later door de werkgroep toegestuurde stukken. Die 
waren ook bij ons bekend. We denken en hopen dat veel van de dingen die we gaan horen niet nieuw zijn. We hebben al een 
gesprek gehad met gemeente en de Grondbank en we hebben van hen veel stukken ontvangen. De voorgeschiedenis, wat 
voorafgegaan is aan de overeenkomst, is aan bod gekomen. We hebben dus al een redelijke basiskennis, maar we horen graag 
jullie verhaal. 
NR: Het plan van aanpak dat de geschillencommissie heeft opgesteld, lijkt als uitgangspunt te hebben dat de zichtwal niet 
gerealiseerd kan worden conform het destijds opgestelde plan van aanpak. Volgens ons is dat wel mogelijk, maar zijn er 
additionele voorzieningen nodig om die wal ononderbroken te leggen. Dus de wal kan gewoon aangelegd worden. Het feit is dat 
het duurder is in verband met de te treffen voorzieningen voor een oplossing voor de gasleiding. Bijvoorbeeld door een 
overkluizing, dat is één oplossing. Een tweede oplossing is een scherm en een derde is het beplanten van het gat. Alle varianten, 
behalve de beplanting, zijn wat ons betreft akkoord. Maar het gat laten staan, doet geen recht aan de overeenkomst. We snappen 
dat er een budgetnadeel is, want we hebben het over geld. Maar als ik naar de overeenkomst sec kijk, dan staat er dat de 
Grondbank toestemming vraagt aan de Gasunie en de zichtwal aanlegt. Het komt dus voor risico en rekening van de Grondbank. 
Er staat een aantal keer dat het voor rekening en risico komt van de Grondbank. De Grondbank komt nu aan met overmacht, 
maar het aanleggen van de wal en verkrijgen toestemming is voor rekening en risico van de Grondbank. Als het te duur is, willen 
we wel meekijken. Als er een scherm komt, willen we wel mee kijken. De lichtverstrooiing moet ook worden tegengegaan, met 
beplanting gaat dat niet lukken. Hoe zit het met bladverlies (met name in de winter) en de groei van de beplantingen? Het 
uitgangspunt in het plan van aanpak van de geschillencommissie is dat het een gat gaat blijven. 
MGO: Het ligt wel iets genuanceerder. Het komt erop neer dat op dit moment er op de plaats van het gat niet gewoon grond kan 
worden gestort. Er moet aanvullend iets worden gedaan. Voorbeelden van dingen die gedaan kunnen worden zijn beplanten, een 
scherm plaatsen, een lichtgewicht kern en een overkluizing. 
NR: Als er wordt gekozen voor beplanten dan krijg je een trechter en lichtinval. Het gat zit precies bij de lichtbron. Dit is het 
belangrijkst punt. 
MH: Waarvan hebben jullie het meest last? 
NR: Bedrijventerrein. 
JH: Langsrijdende auto’s. 
BH: Beide. 
NR: Huiskes-Kokkeler geeft met name veel licht. 
BH: Langs de snelweg zitten geen lantarenpalen, maar op het parkeerterrein is er wel een aantal lantarenpalen dat het 
parkeerterrein belicht. 
MH: (concluderend) Dus hoogte is ook belangrijk? 
NR: Beplanten neemt alle drie de doelen waarvoor de wal zou worden aangelegd weg. De andere drie oplossingen doen dat niet. 
MH: We hebben foto’s van het gebied. Hoeveel woningen hebben hinder van het gat? 
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BH: Het gaat om een tiental in die straal, maar het gaat wel verder. Het gaat om dit gat (niet die van de duiker). 
JH: Ook de mensen die hier (wijzend naar de foto) wonen, hebben er last van, het is een wijde bundel. 
NR: Wij begrijpen de Grondbank als er een gasleiding lag die onvoorzien was. In de overeenkomst staat echter dat er een 
gasleiding is en daarvoor is in de overeenkomst een budgetpost opgenomen. Dit komt voor rekening en risico van de Grondbank. 
Ik snap dat het duurder wordt dan wat de Grondbank had voorzien, maar de Grondbank is een professionele partij en zij had het 
dus moeten voorzien. 
BH: Bij de eerste bespreking zijn foto’s laten zien van de wal. Er zijn ook verslagen van die besprekingen waaruit blijkt dat  er een 
gasleiding is. De Grondbank beroept zich nu op overmacht omdat de gasleiding ouder is. 
MGO: De gasleiding is van voor 1963. 
BH: Ik snap dat dat een tegenvaller is. Mede door inzet van de werkgroep is de Gasunie aan tafel gekomen en is 4 mm zetting 
toegestaan. Daardoor is de wal, zoals die destijds is gepresenteerd, gewoon mogelijk. Niels noemde net al de lichtverstrooiing, 
het is een zichtwal. Ik zag net het gat op de foto, wij hebben daar last van. Het gat heeft ook een negatief effect op het geluid. 
Vanwege de twee gaten wordt het geluid gebundeld en krijg je een trechter- effect. Het gat bij de duiker wordt wel opgelost, maar 
bij het andere gat wonen juist de meeste mensen van Oele dichtbij. 
NR: We zitten hier niet om mensen op kosten te jagen, maar kom met een oplossing die recht doet aan de wal. 
MGO: Dat gaan we doen. Er kan nu niet zomaar zand worden gestort, er moet iets anders worden gedaan.  Er zijn vier varianten. 
We gaan nu alle informatie verzamelen. Het financiële aspect speelt ook wel degelijk een rol. In de overeenkomst staat iets over 
risico, maar er staat ook iets over baten en lasten. Wij analyseren alle stukken, nemen alle relevante aspecten mee en zullen 
daaruit een conclusie trekken. Als je een overeenkomst wilt uitleggen, moet je kijken naar de bedoeling van de partijen. Je kijkt 
niet naar de letters, maar naar de gehele overeenkomst. In de overeenkomst staat dat het project wordt gerealiseerd voor 
rekening en risico van de Grondbank, maar er staat ook dat de baten en lasten in evenwicht zullen zijn en dat tweede is ook van 
belang. Alle stukken moeten bij elkaar worden gelegd om te worden beoordeeld. Partijen zijn er samen niet uitgekomen en wij 
zullen een advies geven. Partijen kijken vervolgens of ze zich daarbij kunnen neerleggen. Alle vier de varianten worden één voor 
één beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten van de overeenkomst. Bijvoorbeeld overkluizing, voldoet het aan het 
reduceren van licht? Als het daar niet aan zou voldoen dan is dat niet zo handig. Zo worden de vier varianten afgelopen. Bij deze 
beoordeling spelen veel aspect een rol, deze aspecten halen wij uit de overeenkomst en alle relevante stukken. 
 
Financiële aspect 
BH: Je noemde net het financiële aspect. De begroting van 16 april 2015 is de oorspronkelijk begroting. 
MGO: De begroting van 16 april 2015 wordt in de overeenkomst genoemd. De begroting van 15 december 2016 is aan de 
overeenkomst gehecht. 
BH: Ik heb een analyse gemaakt, bij verschillende posten waarop kosten zijn bespaard. Bijvoorbeeld post 56.01, 2.05 en 2.06 en 
er is maar één depot gebruikt. In de begroting zijn dus voldoende meevallers om de tegenvaller voor het dichten van het gat te 
compenseren. 
MGO: Als er sprake is van een meevaller wordt dat ook meegenomen. De provincie heeft gezegd dat er binnen de begroting met 
de kosten mag worden geschoven. 
MH: Is de begroting van 15 december 2016 bekend bij jullie? Daarin zijn extra kosten opgenomen vanwege aanvullende eisen 
van Rijkswaterstaat. 
BH: Er mag inderdaad worden geschoven. Omdat in de overeenkomst wordt verwezen naar de begroting van april 2015 heb ik 
dat als uitgangspunt genomen. 
NR: De kosten moeten inderdaad in evenwicht zijn. De kosten van de leidingen zijn begroot in overleg met Gasunie en Tennet. 
Men had kunnen weten dat de leiding daar had kunnen zitten. 
 
Vragen van de geschillencommissie: 
MH: (gericht aan NR) U heeft een visie geschreven, van welke datum is deze visie? 
NR: December 2019 of januari 2020. 
MGO: 25 februari 2020 was er een bespreking en is aangegeven dat NR een advies zou uitbrengen. 
NR: Dan zal de visie in februari 2020 zijn geschreven. Ik ben blij dat jullie alle oplossingsvarianten gaan bekijken. Als de 
oplossingen worden bekeken, dan wordt duidelijk dat één oplossing in de winter geen oplossing biedt. De vraag is ook hoe snel  
de beplanting zal groeien, anders weet ik namelijk niet of wij er profijt van zullen hebben of dat onze opvolgers daar profijt van 
krijgen. 

 
MH: (gericht aan NR) U gaf aan dat u mee wilt kijken naar de alternatieven die in de visie van de Grondbank te duur zijn. Wat 
bedoelt u daarmee? 
NR: De enige oplossing die niet bespreekbaar is, is de beplanting. De oplossingen die een ononderbroken wal tegen 
lichtverstrooiing bieden en binnen het landschap passen, zijn wat ons betreft prima. Het maakt niet uit voor welke oplossing wordt 
gekozen en als daar het kostenplaatje de doorslag voor geeft is dat prima. 
BH: De Grondbank heeft aangegeven dat de grondwal zoals de bedoeling was, lastig te realiseren is. Wij willen graag een 
ononderbroken wal. Eerder hebben we een doorgetrokken scherm met beplanting en een gat met beplanting afgewezen. Nu 
hebben we een ander standpunt. Wij willen het compromis, betonnen scherm, in overweging nemen. Ons uitgangspunt blijft nog 
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steeds een doorgetrokken grondwal. Wij willen geen geld, eer, rechtspraak of publiciteit. Wij willen dat het zo snel mogelijk is 
afgerond. 
 
Variant: scherm 
JH: De Grondbank gaf aan dat een scherm voor de Gasunie niet bespreekbaar was, omdat de Gasunie geen zetting wilde. Een 
scherm was vanuit de Gasunie niet toegestaan. Daarna is een andere berekening gekomen waardoor er weer vier mogelijkheden 
zijn.  
BH: Het scherm wordt als optie in verband met de windbelasting afgeschreven door Rijkswaterstaat. 
MGO: Er zijn vier mogelijke oplossingsvarianten. Het is niet zeker dat al deze vier oplossing uitgevoerd kunnen worden. Al deze 
oplossingen hebben voors en tegens. Er moet gekeken worden naar hoe het zit met vergunningen en andere betrokken partijen. 
Bij het scherm zit inderdaad het punt dat toestemming dient te worden verkregen van Rijkswaterstaat. Dit betekent dat als er 
bijvoorbeeld een scherm wordt geadviseerd, dit niet betekent dat er ook echt een scherm gaat komen.  
 
Vragen aan de geschillencommissie: 
NR: Als jullie naar de kostenposten van de oplossingsvarianten kijken, nemen jullie als uitgangspunt de kosten die de Grondbank 
aangeeft?  
MGO: Ja, maar de kosten worden getoetst door de gemeente.  
NR: De kosten voor de overkluizing waren eerst hoger, hoe komt dat? 
MH: Dat heeft te maken met de grootte van het gat. Vanwege de toegestane zetting vanuit de Gasunie kan het gat uiteindelijk 
kleiner worden. 
 
Verdere verloop van het traject: 
JH: Hoe ziet jullie traject er verder uit? Uit mijn hoofd: Wij kregen bericht van de gemeente of we op voorhand al akkoord konden 
gaan met de uitslag van de commissie. Voor ons was dat niet aan de orde. Wij zijn als werkgroep de initiator en dan worden we 
aan het eind van het traject gevraagd om op voorhand in te stemmen. Dat was voor ons echt de druppel. 
NR: We hebben hier jarenlang samen aan gewerkt en dan krijgen we zo’n kort briefje van de gemeente. 
MGO: Het verdere verloop blijkt uit het plan van aanpak dat wij hebben opgesteld, maar dat is met twee weken opgeschoven. 
Deze week zouden wij eigenlijk het conceptrapport opstellen en het de week erop bespreken met beide partijen, zodat we de 
laatste vragen kunnen stellen. De planning is nu dus met twee weken opgeschoven: deze week is het overleg met jullie en 
volgende week schrijven we het rapport, de week daarop hebben we de tweede bespreking met de gemeente en de Grondbank. 
In week 17 wordt het definitieve rapport door de geschillencommissie aan de Grondbank en de gemeente gestuurd. De intentie is 
dat partijen naar aanleiding van het rapport een vaststellingsovereenkomst sluiten. 
NR: Gaan jullie ons ook informeren? 
MGO: Nee, wij informeren de Grondbank en de gemeente. 
 
De werkgroep als partij bij de realisatieovereenkomst: 
MH: Ik heb begrepen dat de werkgroep vindt dat zij ook partij is bij de realisatieovereenkomst. Kunnen jullie daar meer over 
vertellen? 
NR: In het plan van aanpak (bij de realisatieovereenkomst) worden wij als initiator en opdrachtgever genoemd. Het plan van 
aanpak maakt onlosmakelijk deel uit van realisatieovereenkomst. Dat de gemeente vanuit subsidieoverwegingen de 
overeenkomst is aangegaan, betekent niet dat wij geen partij of opdrachtgever zijn. In het plan van aanpak staat in de tweede 
alinea: ‘Ten behoeve van de aanleg van de grondwal is een realisatieovereenkomst opgesteld tussen de werkgroep zichtwal 
Oele, de gemeente Hengelo en de Grondbank.’ De hele realisatieovereenkomst is gebaseerd op dit stuk. Wij zijn dus 
belanghebbenden, nog los van het feit dat wij als bewoners van de woningen belanghebbende zijn. In de realisatieovereenkomst 
staat onder uitgangspunten (nr. 4): ‘Eventuele wijzigingen in de aard, de omvang en de duur van het Project, kunnen alleen 
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke instemming van alle bij het Project betrokken Partijen. Als hiermee alleen de gemeente 
en de Grondbank werden bedoeld dan het er niet “alle partijen” moeten staan, maar alleen “partijen”. De realisatieovereenkoms t 
is door de Grondbank opgesteld op verzoek van de werkgroep Oele. In de inleiding van de realisatieovereenkomst staat ook de 
functie (doel) (nr. 2) waarvoor de zichtwal wordt gerealiseerd. Op pagina 8 art 4.1 van het plan van aanpak worden alle betrokken 
partijen weergegeven. Naast Grondbank Hengelo worden de werkgroep zichtwal Oele, Rijkswaterstaat, Packt van Twickel etc. 
genoemd. Nog los van het feit dat ze belanghebbenden zijn omdat ze hun steentje hebben bijgedragen, subsidies beschikbaar 
hebben gesteld en afstand hebben gedaan van een bijdrage (ten behoeve van de realisatie van de zichtwal) staan ze dus ook in 
artikel 4.1 opgesomd. 
 
JH: In het plan van aanpak staan alleen de Grondbank en de gemeente genoemd. Betekent dit in jullie visie dat wij bij de 
gemeente moeten zijn?  
MGO: Ja dat klopt. 

 
Aanvullende stukken: 
MGO: We hebben een aantal aanvullende stukken gekregen. Ik wil graag nagaan of we compleet zijn. 

- Brief van de werkgroep aan de gemeente van 2 maart 2021, waarin jullie aangegeven dat jullie graag gehoord willen worden.  
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- E-mail van één van de bewoners uit Oele (er zijn er meerdere, maar de kern is steeds hetzelfde).  
- Brief van de gemeente aan de werkgroep van 16 maart 2021; 

- De reactie daarop van de werkgroep van 22 maart 2021; 
- Samenvatting van het overleg van 17 januari 2020.  
MGO: Dekt de e-mail van één van de bewoners uit Oele de inhoud van de andere e-mails? Zo ja, dan nemen we alleen deze 
mee.  
Werkgroep: Klopt. Die e-mail dekt de lading van de andere e-mails. 
NR: We hebben bewoners erop gewezen. Wij doen ons best, maar de bewoner hebben zelf hun eigen belang en hun 
verantwoordelijkheid. Niet dat ze straks door de oplossing die komt extra schade leiden vanwege de trechtervorming. 
- Daarnaast hebben we nog stukken opgevraagd bij de gemeente en die hebben wij er ook aan toegevoegd.  
 
Initiële plan: 
BH: Destijds hebben wij een presentatie gekregen van het plan. Nu willen ze afwijken van het plan vanwege gronden die wat ons 
betreft niet relevant zij. Relevant is naar mijn mening wat was het plan en welke oplossing heb je nu. In de tussentijd is veel 
gezegd en gedaan, maar wij willen dat ze zich houden aan het plan. 
MH: Bedoelt u de realisatieovereenkomst, het plan van aanpak en het schetsontwerp zoals het er lag? 
BH: ja. 
MH: U noemde net dat de wal ‘optisch identiek’ moet worden uitgevoerd. Een scherm is niet optisch identiek. 
BH: Klopt, destijds hebben wij die optie daarom afgewezen. Inmiddels zijn we van mening dat we water bij de wijn moeten doen 
en dan is dit ook bespreekbaar. 
NR: Maar ook omdat het scherm nu kleiner wordt.  
BH: Het was 28 meter aan de voet en straks is het maar 5 meter aan de voet. Alleen bosschages of een doorgetrokken scherm 
met bosschages maakt veel uit. nu 38 meter aan de voet en straks 5 aan de voet. Ons uitgangspunt blijft de presentatie van de 
wal. 
 

3. Rondvraag 

BH: Wordt de vaststellingsovereenkomst door jullie gemaakt? 
MH: Wij schrijven een rapport met onze bevindingen en aanbevelingen. Aan de hand daarvan zullen de gemeente en de 
Grondbank in overleg treden om tot een overeenkomst te komen. Zij gaan onderling bepalen in hoeverre zij daarover met de 
werkgroep zullen overleggen. 
JH: Dit wijkt af van wat ik dacht. Ik dacht namelijk dat het rapport van de geschillencommissie bindend zou zijn. MH: Als de 
gemeente dat zo aan jullie heeft gezegd dan zal dat allicht zo zijn afgesproken. 
MGO: De gemeente is afhankelijk van het College. Ze willen liever niet procederen. Daarom hebben ze gevraagd om dit rapport. 
Ze gaan ervan uit dat wat wij doen ook is wat de rechter zou doen. 
BH: Jullie komen samen met één rapport? Jullie worden het dus eens met elkaar? 
JH: En is het dan de bedoeling dat de Grondbank en de gemeente erachter gaan staan? 
MGO: Dat is inderdaad de intentie, maar het is niet 100% zeker. Alleen al omdat het college er nog een klap op moet geven. 
JH: Ik vond het een prettig gesprek. Bedankt 
BH: Ja bedankt. 
NR: Bedankt. 
 

4. Afsluiting 

 MGO: Dankt de werkgroep voor haar aanwezigheid.  
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Notulen van het tweede overleg gehouden op 14 april 2021  

 

Aanwezig:       Afwezig: 

Geschillencommissie:             Geen afwezigen 

Mevr. mr. M. Goorhuis Oude Sanderink, advocaat (MGO)   

Mevr. mr. dr. M. Huizingh, advocaat (MH)    Notulist: 

          Mevr. mr. S. Kangus, advocaat (SK) 

Gemeente Hengelo:       

Dhr. mr. R. Platenkamp, gemeentejurist (RP) 

Dhr. S. Landman project leider (SL) 

 

Grondbank Hengelo v.o.f.: 

Dhr. F. Olde Scholtenhuis, Plegt-Vos Infra & Milieu (FS)  

Dhr. M. Assink, NTP B.V. (MA)  

 

1. Opening 

MH heet iedereen welkom en bespreekt het doel van dit overleg. Partijen krijgen de mogelijkheid om te reageren op het 

conceptrapport en hun vragen te stellen. Nadat deze zijn besproken en beantwoord, volgt er nog een rondvraag. De 

geschillencommissie zal naar aanleiding van dit overleg het conceptrapport aanvullen en het definitieve rapport opstellen. De 

geschillencommissie heeft de stukken bestudeerd en, in afwijking van het oorspronkelijke plan van aanpak, ook overleg gevoerd 

met de werkgroep. De geschillencommissie heeft het overleg met de werkgroep als prettig en constructief ervaren. Inhoudelijk zijn 

bij het overleg met de werkgroep geen (voor de geschillencommissie) nieuwe feiten of argumenten aan de orde gekomen. 

Niettemin meent de geschillencommissie dat het nuttig is geweest dat er verder kon worden doorgevraagd naar bepaalde 

aspecten van het geschil en dat de werkgroep haar visie op de zaak nader heeft kunnen toelichten.  

 

2. Reactie partijen 

MH: Het conceptrapport is iets later verstuurd dan gepland, maar is gelukkig nog wel tijdig door iedereen ontvangen om het te 

kunnen doornemen voor het overleg van vandaag. Vandaag bieden wij jullie de mogelijkheid om hierop te reageren en hierover 

vragen te stellen.   

MGO: Ter aanvulling wil ik graag het volgende meedelen. Wij hebben bewust gekozen voor een uitgebreid rapport, omdat wij 

jullie graag goed willen kunnen uitleggen waarom we tot de uiteindelijke beslissing zijn gekomen. Een beslissing van de rechter 

zou veel korter zijn, omdat daar doorgaans veel minder uitleg bij zit. Wij willen graag goed onderbouwen tot welke conclusie wij 

zijn gekomen, zodat dit voor alle betrokkenen kan worden uitgelegd. 

MH: De gemeente heeft haar eerste reactie op het concept rapport per mail al toegestuurd. We horen en bespreken graag de 

reacties van beide partijen en maken dan een definitief rapport voor de beslechting van het geschil. 
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Reactie van de gemeente: 

SL: Wij zijn blij met de ruimte en de mogelijkheid die aan de werkgroep is geboden om te spreken. Het is een beetje jammer van 

de vertraging, maar dat is het ruimschoots waard. Met de conclusie van het rapport hebben wij vrede. Daar leggen wij ons bij 

neer. Dat hebben we eerder ook gezegd. Bij de onderbouwing van de conclusie hebben wij nog wel vragen. Kort samengevat heb 

ik begrepen dat het een gedane zaak is vanwege het akkoord van de provincie. Het akkoord is al een hele lange tijd gegeven, 

waarover hebben wij ons dan in de afgelopen periode nog zo druk gemaakt? 

MGO: (concluderend richting SL) Jullie hebben je niet beseft dat die bepaling hiertoe zou kunnen leiden. 

SL: Het besluit van de provincie is gebaseerd op de toelichting van de gemeente. De toelichting die we destijds hebben gegeven, 

is anders dan hoe we de situatie nu kennen. Toen hadden we nog niet gekeken naar alternatieven. Het was toen een voldongen 

feit: er ligt een gasleiding, we kunnen geen wal aanleggen en dus gaan we dit doen. Achteraf waren er wel andere alternatieven 

en was er geen draagvlak bij de werkgroep. 

MGO: Wij hebben daar ook nog een gedachte over. 

MH: We luisteren eerst rustig naar de toelichtingen die jullie geven en geven dan een reactie. 

RP: SL heeft het goed verwoord. Dat is de crux. Ik heb verder geen toevoeging. 

MH: Ik hoor twee dingen zeggen. Enerzijds wordt gezegd: het is toen al vastgesteld, wat hebben we dan nu de afgelopen tijd nog 

gedaan? En daarnaast dat er veel gewicht is toegekend in het rapport aan het besluit van de provincie. Om te beginnen: er zijn 

twee beoordelingslijnen waarlangs wij als geschillencommissie de voorgelegde vraag hebben beantwoord. De eerst is de 

contractuele lijn en de tweede lijn ziet op de praktische oplossingen. Dit laatste moet nog wat duidelijker worden uiteengezet in 

het rapport, maar deze lijnen moeten los van elkaar worden gezien. De contractuele lijn ziet op hetgeen in de overeenkomst is 

bepaald in het geval dat de overeenkomst niet kan worden nagekomen zoals oorspronkelijk beoogd. In het concept rapport is de 

beoordeling aan de hand van de contractuele bepalingen die zien op het geval dat uitvoering niet mogelijk is al volledig 

uitgewerkt, maar de beoordeling van de praktische oplossing is nog niet helemaal uitgewerkt. Dit betekent niet dat wij bij de 

beoordeling geen of weinig gewicht hebben toegekend die praktische beoordeling. Dit komt alleen nog niet voldoende duidelijk 

naar voren in het concept-rapport (eigenlijk door de wijzigingen in het plan van aanpak/de agenda en door tijdgebrek als gevolg 

daarvan). De beoordeling is inhoudelijk net zozeer gebaseerd op de toetsing van de verschillende praktische mogelijkheden. De 

verschillende opties voor de gewijzigde uitvoering zijn allemaal afzonderlijk getoetst aan de doelen en de uitgangspunten van de 

overeenkomst en daarbij hebben wij gekeken naar wat redelijk is gelet op de verhoudingen van partijen en de belangen die er 

spelen. 

SL: Ik had verwacht dat daar meer nadruk op zou komen. 

MH: Die nadruk is er bij de beoordeling wel degelijk geweest. Dit is alleen in het concept rapport nog niet genoeg tot uiting 

gekomen. In het concept rapport lijkt het zwaartepunt op dit moment meer te liggen op het contractuele dan dat zou moeten. 

MGO: Wij hebben de matrix waarin de verschillende praktische oplossingen worden besproken in het concept nog als bijlage 

opgenomen. Achteraf was dat niet zo handig. We zullen de matrix alsnog integraal in het rapport opnemen. Bij de beoordeling 

van het geschil, zijn we zijn eigenlijk zelfs met de beoordeling van de praktische oplossingen begonnen. 

MH: (gericht aan SL) Een andere vraag die je stelde is of wat de provincie vindt doorslaggevend is. Als je technisch kijkt naar hoe 

partijen het hebben opgeschreven in de overeenkomst, is dat wel wat wij vinden. Er is geen rol toegekend in het contract aan de 

werkgroep. Daarnaast vraag je wat de invloed is van hoe het wijzigingsvoorstel destijds is gepresenteerd aan de provincie en hoe 

dit nu wordt meegewogen in de beoordeling. Uit de brief van de provincie, zoals die er nu ligt, blijkt dat de provincie zelf een 

afweging heeft gemaakt en heeft getoetst aan de kaders voor de subsidieverlening. Het blijkt voor de provincie vooral 

doorslaggevend te zijn geweest dat het maar om een klein gedeelte van de wal gaat. De wal blijft verder wel voldoen aan de 

belangrijkste criteria en de doelen. Dat lijkt de provincie van belang te hebben geacht. Er kan achteraf nooit met zekerheid 

worden gezegd wat de provincie zou hebben gedaan als het voorstel op een andere manier was gepresenteerd, maar wij leiden 

uit de brief van de provincie af dat de provincie het waarschijnlijk niet anders zou hebben gedaan.  
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SL: De toelichting is maar een onderdeel van het contact dat we met de provincie hebben gehad. We hebben ook telefonisch 

contact gehad. Wij hebben ons best gedaan om de subsidie binnen te slepen. Er is dus meer dan alleen de brief van ons als 

gemeente. Als we de toelichting anders hadden geschreven dan was er misschien een ander besluit gekomen van de provincie. 

Als, als als, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Maar ik verwacht dat dat zo is. We hebben namelijk eerder een wijziging aan 

de provincie voorgelegd. Toen moesten we onder andere met Atelier Overijssel de voorgestelde wijzigingen bespreken.  

FOS: Even een aanvulling. Ik begrijp waar je op doelt. In juni 2019 is toen voor het eerst in overleg met de werkgroep kenbaar 

gemaakt dat we, na herberekening, zonder extra kosten de wal niet konden realiseren. In december is een tussenrapportage 

opgemaakt een daarna is het pas (door de werkgroep) doorgegeven aan de achterban. Pas later kwam de reactie van de 

werkgroep, dat er toch geen draagvlak was bij de bewoners. Maar toen was het wijzigingsverzoek al ingediend. Wij hebben in 

ieder geval niet geprobeerd iemand op het verkeerde been te zetten. 

MGO: Wij vroegen ons ook af of de werkgroep zich op een gegeven moment had bedacht. Daar hebben wij ook vragen over 

gesteld aan de werkgroep. Maar de werkgroep gaf geen duidelijk antwoord. Het lijkt erop dat de werkgroep in eerste instantie 

daarin is meegegaan (met de oplossing beplanting). Ze hebben niet gezegd dat ze dat niet wilden. Maar toen ze het aan de 

achterban hebben overgebracht, zei de achterban dat ze dat niet wilden. Het leek erop dat iedereen in eerste instantie erin 

meeging en daarna opeens niet meer. 

FOS: In onze beleving is dat ook zo gegaan. 

SL: Het heeft te maken met hoe het is gepresenteerd. De Grondbank zei: het kan niet en dus doen we dit. Terwijl er achteraf 

bleek dat er wel alternatieven zijn. De alternatieven zijn pas later besproken, toen bleek dat er geen draagvlak was.  

MH: ‘Het kan niet’, is natuurlijk ook wat wij als geschillencommissie constateren. De andere alternatieven zijn wel uitvoerbaar, 

maar dit zijn in feite meerwerk-alternatieven. Als dit een normale situatie van aanneming van werk zou zijn, dan zou dit meerwerk 

vormen. De Grondbank zegt het kan niet, maar we kunnen wel wat anders aanbieden. Daar zou dan normaliter ook een 

meerwerkprijs voor moeten worden betaald, maar hier kan dat niet, vanwege de begrenzing van de subsidie. 

MH: Zullen we de e-mail van de gemeente doornemen? 

 

Kosten 

SL: We hebben vragen over de kosten. 

MGO: De kosten zijn nog niet helemaal duidelijk. We willen het goed in het rapport zetten. 

SL: MGO vroeg ons wat wij vonden van de kostenraming. Wij hebben dat voorgelegd aan de civiele afdeling. De eerste twee 

opmerkingen gaan over de kosten van de engineering. We vinden deze wat aan de hoge kant. Inhoudelijk kan ik er niet zoveel 

aan toevoegen. Ik snap dat daarover een discussie ontstaat, maar ik snap daar zelf niet zo veel van. EPS-blokken vallen volgens 

onze berekening lager uit. 

FOS: Je hebt EPS 100 en je hebt EPS 200. EPS 200 is drukvast. EPS 200 heb ik net ingekocht voor € 72,50 per kuub. Ik denk 

dat jullie gerekend hebben met EPS 100. Wij zijn uitgegaan van EPS 200, die is duurder, maar heeft een hogere belasting. 

SL: De raming valt volgens ons iets anders uit. 

MH: In het scherm zat ook nog een verschil. 

SL: Bij de A1 heeft het € 1.000,- per strekkende meter gekost, dus dan zou dat hier ook zo moeten zijn. 

FOS: Dat is een verschil van inzicht. Ik weet niet wat daarbij inzit (bij de kosten van het scherm bij de A1). Wij denken dat het wat 

meer kost. Er moet een 20 meter lange paal onder. Het scherm is zeven meter hoog. Het kost ongeveer € 350,- à €400,- per 

vierkante meter. We moeten ook rekening houden met de windbelasting. Rijkswaterstaat moet het goedkeuren en onderhouden. 

Dan zit het ook nog heel hoog in de wal. 

MGO: We kunnen uitgaan van ranges, dat is allicht beter. 

MH: Dat moeten we even overleggen. We hebben aan de werkgroep gezegd dat de prijzen door de Grondbank worden berekend 

en door de gemeente worden getoetst. Zoals het nu in het rapport staat is het inzichtelijk waar de verschillen zitten. Dat is bij 

ranges niet meer zo. 



 

 

 
Notulen overleg geschillencie. d.d. 31 maart 2021  Pagina 4 van 6 

 

 

SL: Misschien dat de Grondbank met een deskundige collega kan overleggen. Stel dat onze collega dan zegt dat ze niet naar 

dezelfde ESP hebben gekeken. Dan kan dat meteen duidelijk worden. 

FOS: Ja, want misschien vergelijken we wel appels met peren. 

MH: Het lijkt mij geen verkeerde gedachte om daar een telefoontje aan te besteden. 

SL: Ja 

FOS: Ja, dat kan. 

MGO: Gaan jullie dit zelf inplannen deze week? 

SL: Gaan we proberen. 

MGO: Het is belangrijk dat je het toch wel allemaal over appels hebt. 

SL: De kosten daar hebben we het nu over gehad. Dan over pagina 12. Toen wij de toelichting stuurden, was de provincie niet op 

de hoogte van de commotie die was ontstaan. 

MGO: De provincie was niet op de hoogte van de commotie die was ontstaan, want die is pas later ontstaan. 

 

 

Kosten en baten: 

SL: In het verslag stond dat zou worden gekeken naar de kosten en de baten. Als je het over kosten hebt, maakt het uit of je de 

extra kosten relateert aan € 220.000,- voor de bijkomende maatregelen en het inrichten van de wal of als je het relateert aan de 

totale kosten van het project. Hoewel het voor de uitkomst misschien niets uitmaakt. 

MGO: Het zou misschien wel hebben uitgemaakt als de Grondbank een miljoen euro winst zou hebben gemaakt. Er is een deel A 

en een deel B van de kosten. Deel B, dat is die € 220.000,-, moet getoetst worden. Vanochtend bespraken wij 

(geschillencommissie) dit al even, maar dit komt nu nog niet terug in het concept rapport. Als de Grondbank een miljoen euro 

winst zou hebben gemaakt, dan zou het vervelend zijn als ze zouden zeggen we willen geen € 60.000,- betalen. We willen met 

jullie (gericht aan de Grondbank) overleggen hierover. Jullie gaven al aan dat er geen sprake is van een overwinst euro. Stel dat 

dat wel het geval zou zijn, dan geldt dat de kosten en baten in verhouding moeten zijn. 

MH: Wij (geschillencommissie) zitten nog niet helemaal op een lijn wat dit aangaat. Wij moeten nog nader uitzoeken of de knip 

helemaal hard is en de eis dat de kosten en baten in evenwicht moeten zijn alleen geldt voor de bijkomende kosten of dat partijen 

hebben bedoeld dat dit voor het geheel is bedoeld. Daar moeten we nog wat nader induiken en het onderling over hebben. 

SL: Zijn de baten dan alleen de subsidie? 

MH: Ja, voor het deel ‘bijkomende kosten’ wel. 

SL: Voor de provincie moeten we niet alleen de kosten presenteren voor het realiseren van de wal, maar de kosten voor de hele 

wal. Dus niet alleen de € 220.000,- voor de subsidie. 

MH: Wat ik tot nu toe heb gezien, is dat de kostenverantwoording ziet op € 220.000,-. 

MA: De exploitatie die achter het contract zit wordt op voortgang ingevuld. Bij 100% eindigt het project. 

FOS: Na een jaar zitten we op bepaalde percentages, we onderbouwen dat wel met facturen. 

MH: Dat hebben wij niet gezien. 

SL: Maar dat is niet op individueel niveau. 

MGO: We hebben gekeken naar de mail van december 2020, maar dat gaat alleen over de bijkomende kosten. 

MA: De kosten van de exploitatie van de grondbank gaat op 100% eindigen, misschien op 99% of 101%, maar die gaat daar 

eindigen.  

MGO: Wij zagen alleen de kosten van 23 december 2020. 

MA: Dat is maar voor 80%, want een deel hebben we nog niet aangelegd. 

FOS: Voor de subsidie hebben we het weer op 100% gezet, want toen moest het volledig zijn. 

SL: En als je dan kijkt naar de werkelijk gemaakte kosten? 

MA: De werkzaamheden kun je verrekenen met het werk zoals het nu is aangelegd. 
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SL: Dan kan het zijn dat je daar een meevaller of een tegenvaller in hebt. 

FOS: Overall is dat niet zo (er zit geen meevaller in de exploitatie van de grondbank), daarom hebben we ook geen budget over. 

We gaan er al iets overheen. 

 

Vorig gespreksverslag: 

SL: Ik heb een punt over mijn opmerking in het verslag van de vorige keer. Er staat dat ik heb gezegd dat er geen mogelijkheden 

waren voor een subsidie, maar dat heb ik niet zo bedoeld. Ik bedoelde te zeggen dat een (aanvullende) subsidie aanvraag weinig 

kansrijk zou zijn. Dat waren mijn opmerkingen. 

 

MGO: Zijn er verder van jullie kant nog opmerkingen? 

RP: Nee ik heb geen opmerkingen. 

 

Reactie van de Grondbank: 

FOS: Ik heb een aantal tekstuele opmerkingen: 

Hier staat nog ‘gemeente’ in het concept-rapport, maar dat moet zijn ‘provincie’. In de zin daarna staat dat de Grondbank in 

opdracht van de werkgroep een plan van aanpak heeft opgesteld. Dat klopt niet. De Grondbank heeft zelf een plan van aanpak 

opgesteld. Hiervoor is aan de Grondbank geen opdracht verstrekt. De Grondbank heeft er ook geen geld voor ontvangen. Het 

plan van aanpak is in samenspraak met Atelier Overijssel opgemaakt en niet door Atelier Overijssel. Bij dat overleg waren meer 

partijen aanwezig. De inrichting van de wal is in samenspraak met Atelier Overijssel gemaakt. 

SL: Atelier Overijssel was de organisator van de bijeenkomst. 

FOS: Op pagina 6 moet bij punt drie worden toegevoegd ‘in verband met windbelasting en onderhoud’. Op pagina 12 staat 

standpunt werkgroep. Het is geen standpunt. Namens de werkgroep is een voorstel gedaan en toen is dat besproken. Nu lijkt het 

alsof het andersom is. Typfoutje: beplating, moet zijn beplanting. Op pagina 13 bij punt 6 en 7 staat dat er twee openingen zijn. 

Dat is nu nog zo, maar eentje wordt opgevuld. Er blijft dan maar één opening over. 

MH: Dit is een citaat uit een brief. Dan kunnen we dus niet aanpassen. We kunnen er wel een voetnoot bij plaatsen en dit daarin 

vermelden.  

SL: We willen graag opnemen dat zodra Rijkswaterstaat toestemming geeft, dat het tweede gat (ter plaatse van de duiker) wordt 

opgevuld. 

De Grondbank: We vinden het prima dat dit wordt vastgelegd. 

MH: Over het punt bij pagina 12. Dit is hoe de werkgroep het heeft weergegeven. We kunnen daarin niet het standpunt van de 

Grondbank verwoorden. 

FOS: Nee dat snap ik. Laat het dan maar zo. 

 

3. Vragen van de geschillencommissie 

MGO: We hebben een vraag over de beplanting. Het reduceren van het verkeerslawaai is een bijkomstig voordeel. Is dat ook van 

toepassing bij beplanting? 

MA: Enige reductie zou je daarmee wel kunnen bereiken, maar dat zal niet schokkend zijn. 

RP: Beplanting maakt volgens mij niet veel verschil. 

SL: Het heeft volgens mij maar een beperkt effect. 

FOS: De beplanting wordt wel 25 meter diep en de planten worden dicht aangeplant en goed verdeeld. Dat zal dus wel wat geluid 

afvangen, maar we zijn geen geluidsexperts. 

SL: Het effect is niet zo groot lijkt me, maar we kunnen het navragen. 

MH: Is er iemand bij de gemeente die hier iets van zou kunnen weten? We (de geschillencommissie) willen weten of beplanting 

wel of niet enig geluiddempend effect kan hebben. 
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SL: We kunnen er iemand naar laten kijken. 

De Grondbank: Dat is goed. 

 

4. Rondvraag 

MH: Zijn er vanuit jullie nog punten die jullie willen bespreken of vragen die jullie hebben? 

Gemeente: Nee. 

Grondbank: Nee. 

 

5. Afsluiting 

MH: Dankt aanwezigen voor het overleg.  

MH: Wij gaan de notulen uitwerken en het rapport definitief maken. Wij horen nog graag van de geluidsdeskundige. 

MGO: Volgende week zullen we het definitieve rapport opstellen en aan jullie toezenden met een voorstel voor een VSO. Dit zal 

lukken, mits wij van jullie zijde ook de laatste puntjes hebben ontvangen. 

MH: Willen jullie hier al op vooruitlopen en bespreken hoe de VSO er in hoofdlijnen uit zou kunnen zien, of willen jullie eerst het 

definitieve rapport ontvangen? 

SL: Volgens mij verandert het definitieve rapport niets aan de uitkomst. 

MGO: Nee, het definitieve rapport is hooguit verder uitgewerkt en onderbouwd. 

MGO: In de VSO dient te worden vastgelegd dat als oplossing voor beplanting is gekozen en wat er is afgesproken ten aanzien 

van de opening ter plaatse van de duiker. 

RP: Het College bepaalt, dat kunnen we niet ambtelijk afdoen. 

MH: Dat is overal ook zo vastgelegd. Daar gaan we dus ook vanuit. 

 



 

 

 

 

BIJLAGE 7 – BRIEF VAN DE WERKGROEP AAN DE GEMEENTE D.D. 19 APRIL 2021  

  



 

 

 

Geachte heer Landman, beste Sam, 

 

Op woensdag 31 maart hebben heeft de werkgroep Zichtwal in de afvaardiging van Bonne Hijlkema, 

Johan Harink alsmede haar juridische adviseur mr. Niels Rikkerink een overleg gehad met de 

geschillencommissie. Deze commissie is door de gemeente Hengelo en de Grondbank in het leven 

geroepen om een uitspraak te doen in de impassie die is ontstaan in de uitvoering van de opening in 

de zichtwal ter hoogte van de gasleiding.  

 

We hebben gesproken met  de volgende leden van de geschillencommissie bestaat uit: 

mr. Marieke Goorhuis Oude Sanderink, namens de gemeente Hengelo 

mr. dr. Maaike Huizingh, namens de Grondbank 

Wij hebben als werkgroep toegelicht hoe wij over de ontstane situatie denken. In samenvatting 

 Wij houden de Grondbank aan het oorspronkelijke plan zoals destijds gepresenteerd in de 
Schole (doorgetrokken grondlichaam over de volle lengte) 

 Wij zijn bereid een compromis, met een doorgetrokken betonnen wand afgeschermd door 
een bosschage met een positief advies voor te leggen aan de bewoners van Oele 

 Wij gaan niet akkoord met een permanente (kleinere) opening met alleen een bosschage 
 Wij zijn van mening dat we als werkgroep partij zijn in het geschil 
 Wij zijn van mening dat er geen sprake kan zijn van overmacht maar puur van een financiele 

tegenvaller voor de Grondbank; de omschrijving van het geschil in het Plan van Aanpak is 
derhalve niet juist 

 Wij hebben aangetoond dat deze tegenvaller binnen de huidige begroting is op te vangen 
 Daarnaast heeft de Grondbank het project aangenomen op eigen rekening en risico 

Het gesprek is door de werkgroep Zichtwal als zeer prettig ervaren; er werd ons echt ruimte gegund 

onze kant van het verhaal toe te lichten. 

 

Wij hebben begrepen dat de geschillencommissie eind mei haar uitspraak gaat doen. Echter, in 

tegenstelling tot wat eerder is bericht blijkt deze uitspraak niet bij voorbaat bindend voor beide 

partijen, maar zullen beide partijen zich op de uitspraak beraden en zal het college van b en w  ook 

moeten worden betrokken. 

 

De geschillencommissie heeft ons verzocht verdere communicatie omtrent de uitspraak met de 

gemeente te voeren. Hierbij verzoeken wij u om door u op de hoogte worden gehouden als de 

geschillencommissie haar uitspraak heeft gedaan, maar voordat het college wordt betrokken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Johan Harink 

Voorzitter werkgroep Zicht wal 

 

 


