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-

Tot het vast stellen van het bestedingsplan bodem en ondergrond voor 2020;
Kennis te nemen van de convenantsafspraken en de uitvoering;
320.000 euro overhevelen van reserve naar voorziening gebiedsgericht grondwaterbeheer;
De jaarlijkse wederkerende kosten op te hogen van 250.000 naar 275.000 euro.
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De raad wordt voorgesteld om het bodembestedingsplan 2020 vast te stellen. Hierin is beschreven hoe de
middelen uit de reserve bodem besteed zullen worden.
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AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Het bestedingsplan van de reserve bodemsanering is niet meer actueel. Met dit voorstel wordt een nieuw
tijdelijk bestedingsplan bodem en ondergrond voorgelegd. Dit bestedingsplan geldt voor de periode waarin
de overheden onderling nieuwe afspraken over de bodemtaken en de verdeling van de beschikbare
rijksmiddelen maken. Zodra de nieuwe afspraken en budgetverdeling bekend zijn, wordt zo spoedig
mogelijk een nieuw bestedingsplan opgesteld. Bovendien wordt een verantwoording afgegeven voor de
besteding uit de bodemreserve in 2020.
INHOUD VAN HET VOORSTEL

Met dit voorstel wordt aan de raad gevraagd om het tijdelijke bestedingsplan reserve bodemsanering vast
te stellen. Hieronder een toelichting op de beschikbare bodemsaneringsmiddelen, de convenantsafspraken
die de basis vormen voor de toegekende rijksmiddelen, het financieel perspectief en een toelichting op het
bestedingsplan.
Tenslotte wordt ingegaan op de overheveling van € 320.000 van de reserve bodemsanering naar de
voorziening gebiedsgericht grondwaterbeheer, als gevolg van het opnemen van de verworven grond van
EMGA voor aanleg van het noordelijk deel van de Laan Hart van Zuid in het gebiedsgericht
grondwaterbeheer.
Jaarlijkse wederkerende kosten
Met deelname aan de Kwaliteitsimpuls bodem (jaarlijkse bijdrage POKB) zorgen we voor blijvende
aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering van de bodemtaken.
De gemeente is verantwoordelijk voor de sanering van een aantal locaties en nazorglocaties, wat
doorlopende kosten veroorzaakt. Deze saneringen hebben een looptijd van meerdere jaren en hebben
daarom ook in 2020 en volgende jaren budget nodig om uitgevoerd te kunnen worden. De saneringen
moeten uitgevoerd worden op basis van de Wbb en dragen bij aan een schone en veilige leefomgeving in
Hengelo. De saneringsmaatregelen ten behoeve van de waterwinning Hasselo (spoedlocatie Topweg) zijn
nodig zolang als de waterwinning door Vitens in gebruik blijft.
Tenslotte zijn er jaarlijkse kosten door de uitvoering van de convenantsafspraken. Zie voor de jaarlijkse
wederkerende kosten de bijlage bodembestedingsplan.
Locatie Industriestraat/Esrein
Op 29 juni 2016 is een afkoopovereenkomst gesloten met EMGA bv over het opnemen van de locatie
Industriestaat/Esrein in het gebiedsgericht grondwaterbeheer. Over de betaling van deze afkoopsom van
€ 320.000 zijn afspraken gemaakt in de onderhandelingen over de aankoop van een deel van het perceel D
13776 ten behoeve van de Laan Hart van Zuid. Deze afkoopsom wordt bekostigd vanuit de reserve
bodemsanering. Het bedrag dient hiervoor nog te worden overgeheveld aan de voorziening gebiedsgericht
grondwaterbeheer. Aan de Raad wordt voorgesteld om daar nu toe te besluiten.
Bijdrage Ketelfabriek
Ten behoeve van de co financiering van de subsidieaanvraag woningbouwimpuls zijn er afspraken gemaakt
over een bijdrage vanuit de reserve bodemsanering. Indien dit voorstel met betrekking tot de
subsidieaanvraag woningbouwimpuls wordt geodgekeurd, wordt hiervoor 1,28 miljoen euro uit de reserve
bodemsanering bijgedragen.
Bodemsaneringsmiddelen en convenantsafspraken t/m 2020
Sinds 2002 is de gemeente Hengelo bevoegd gezag Wet bodembescherming. Voor de uitvoering van de
bodemtaken ontvangen we rijksmiddelen. Deze middelen worden sinds 2010 verstrekt via het
Gemeentefonds middels de decentralisatie-uitkering bodem.
Over de uitvoering van de bodemtaken zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de VNG, het IPO en de
UvW. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties
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(2010-2015) en het Convenant bodem en ondergrond (2016-2020). De afspraken die in deze opvolgende
convenanten zijn gemaakt gingen over:
1. inventarisatie en aanpak van de spoedlocaties
2. gebiedsgericht grondwaterbeheer
3. de transitie naar duurzaam gebruik van de ondergrond
4. kennis- en innovatieontwikkeling
5. wijziging wet- en regelgeving
In Hengelo hebben we alle convenantsafspraken uitgevoerd. In het kort hierover:
1. Inventarisatie en aanpak spoedlocaties
Spoedlocaties zijn de locaties waar bodemverontreiniging leidt tot onaanvaardbare risico’s voor mens en/of
milieu. Overeenkomstig de richtlijnen en handreikingen die hiervoor zijn opgesteld, zijn de spoedlocaties in
Hengelo geïnventariseerd en zijn de risico’s van deze verontreinigen beheerst of weggenomen. Er zijn geen
spoedlocaties waar sprake is van humane risico’s. Wel zijn er enkele locaties waar sprake is van een
onaanvaardbaar verspreidingsrisico. Deze risico’s worden beheerst of weggenomen middels een
(gevalsgerichte of gebiedsgerichte) sanering. Onderstaande tabel geeft het overzicht van de spoedlocaties
in Hengelo weer.
Locatie

Toelichting

Risico’s
beheerst?
Ja

Topweg

Verontreiniging van voormalig stortlocatie (particulier eigendom)
wordt afgevangen voordat de waterwinning Hasselo bereikt wordt.

Tuindorpstraat 61

Locatie Hazemeijer Hengelo. Grondwaterverontreiniging vanaf 3
m-mv opgenomen in GGGB. Ondiepe grondwaterverontreiniging
wordt gemonitord door eigenaar.

Ja

Bornsestraat 5

Voormalig Holec-terrein, Thiemsland. Grondwaterverontreiniging
vanaf 6 m-mv opgenomen in GGGB. Ondiepe
grondwaterverontreiniging wordt gemonitord door gemeente
(vangnetgeval Wbb).

Ja

Industriestraat/
Industrieplein/
Langelermaatweg

Voormalig fabrieksterrein van Stork. Deels gesaneerd door
projectbureau HvZ voor aanleg van de Laan Hart van Zuid. Deel
dat in eigendom van Stork is gebleven, wordt door eigenaar zelf
gesaneerd wanneer dat nodig is en grondwaterverontreiniging
wordt gemonitord.

Ja

Esrein/ Industriestraat

Voormalig fabrieksterrein van EMGA. Deels gesaneerd door
projectbureau HvZ voor aanleg van de Laan Hart van Zuid. Deel
dat in eigendom van EMGA is gebleven, moet door eigenaar zelf
gesaneerd worden wanneer dat nodig is.

Ja

2. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGGB)
Al in 2012 heeft Hengelo een gebiedsgericht grondwaterbeleid. Hiermee kunnen verontreinigingen in het
diepe grondwater op een efficiënte manier aangepakt worden. Eigenaren kunnen hun verantwoordelijkheid
voor een verontreiniging in het diepe grondwater tegen betaling van een afkoopsom overdragen aan de
gebiedsbeheerder (de gemeente). De gebiedsbeheerder zorgt voor de uitvoering van het
gebiedsbeheerplan, waarin de aanpak van de grondwaterverontreinigingen is beschreven.
In totaal zijn tien locaties opgenomen in het gebiedsgericht grondwaterbeheer. Dit betreft locaties van
derden, maar ook een aantal locaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk was (uit hoofde van de
vangnetbepalingen uit de Wet bodembescherming). Alle betaalde afkoopsommen zijn ondergebracht in de
door derden beklemde voorziening gebiedsgericht grondwaterbeleid. Eén afkoopsom dient nog aan de
voorziening te worden toegevoegd. Dit betreft het opnemen van de locatie Esrein/Industriestraat (zie
hierboven).
3. Duurzaam gebruik van de ondergrond
Met het duurzaam gebruik van de ondergrond wordt bedoeld dat het benutten en beschermen van de
ondergrond met elkaar in balans zijn. Functies in de ondergrond, zoals bodemenergie, waterberging,
delfstofwinning en schoon grondwater, kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Het benutten van
een functie kan andere (potentiële) functies echter beïnvloeden. Daarnaast hebben het gebruik en de
inrichting van de bovengrondse ruimte invloed op de potentie van de ondergrond. Door deze samenhang

duidelijk te maken en kennis over het duurzaam gebruik van de ondergrond te vergroten, kan een meer
optimaal evenwicht worden gevonden.
Met betrekking tot dit aspect werken we veelvuldig samen met andere Twentse gemeenten, de provincie
en andere partners in Twente. Dit samenwerkingsverband heet Onder Twente. Daarnaast stellen we samen
met Almelo en Enschede in 2020 een visie op de ondergrond op. Dit project levert inzicht op in wat de
ondergrond ons te bieden heeft en hoe wij dat kunnen benutten bij het realiseren van maatschappelijke
opgaven. Door informatie slim te verbeelden, kan dit inzicht bovendien makkelijker gedeeld en besproken
worden met anderen en wordt de samenwerking met andere disciplines verbeterd.
4. Kennis- en innovatieontwikkeling
In het convenant zijn afspraken gemaakt over de inzet van rijksmiddelen voor de ontwikkeling van kennis
en innovaties. Zo worden er uren beschikbaar gesteld voor consortia van adviesbureau die regio’s
ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis over bodem en ondergrond en bij de voorbereiding op de
nieuwe bodemregelgeving. Twente is één van de zes regio’s die mee doet met dit project (‘Samen de
diepte in’) en vanuit Hengelo nemen we deel aan het ambtelijk kernteam.
5. Wijziging wet- en regelgeving
De regelgeving over bodemverontreinigingen is nu opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) en
daaronder hangende AMvB’s zoals het Besluit bodemkwaliteit. Met het oog op de ontwikkeling van de
Omgevingswet, heeft de wetgever bepaalt dat ‘bodem’ moet worden gezien als één van de aspecten van
de fysieke leefomgeving. Tegelijkertijd wordt de bodemregelgeving fundamenteel herzien. Via het
Aanvullingsspoor Bodem Omgevingswet worden de nieuwe bepalingen aan de Omgevingswet en de
bijbehorende AMvB’s en ministeriële regeling toegevoegd. Net als bij de andere aspecten van de fysieke
leefomgeving, ontstaat er voor bodem meer beleidsruimte voor gemeenten. Zo kunnen de gemeenten
meer dan nu zelf normen stellen en ontstaat er meer mogelijkheid voor gebiedsspecifiek maatwerk.
De Aanvullingswet Bodem Omgevingswet is gereed, maar het Aanvullingsbesluit Bodem ligt nog voor
advies bij de Raad van State. De Aanvullingsregeling Bodem is nog in ontwikkeling. Hierdoor weten we nog
niet precies hoe de nieuwe regelgeving er uit komt te zien. Het overgangsrecht (op welke verontreinigde
locaties de bepalingen uit de Wbb van toepassing blijven) is ook nog niet volledig uitgewerkt.
Regionale samenwerking ondergrond
In 2017 is gestart met de samenwerking Onder Twente waarin voor vijf jaar afspraken zijn gemaakt. Hierin
is ook afgesproken dat gemeenten elk jaar een financiële bijdrage doen om de samenwerking financieel in
stand te kunnen houden. Ook in 2020 wordt dit bedrag weer gefinancierd.
Daarnaast is in samenwerking met de gemeenten Almelo en Enschede gestart met het opstellen van een
visie op de ondergrond. Dit om in kader van de Omgevingswet een integraal document te hebben wat helpt
bij het maken van keuzes in de toekomst.
Bodemtaken en rijksmiddelen na 2020
Al enige tijd vindt er overleg plaats tussen het ministerie en de koepels over de bodemtaken na
beëindiging van het Convenant bodem en ondergrond (2016-2020). In dit convenant is onder andere de
verdeling van de Rijksgelden opgenomen voor de afgesproken periode. Omdat na 2020 niet eenzelfde
convenant gehanteerd zal gaan worden maar ingespeeld wil gaan worden op de Omgevingswet en de
veranderende taken voor de provincies en gemeenten, gaat het Rijk nieuwe budgetten beschikbaar stellen.
Er zijn echter tot op heden nog geen nieuwe afspraken tot stand gekomen. Vanuit VNG wordt erop
aangedrongen om 2021 te zien als een tussenjaar (en 2022 mogelijk ook). Dit biedt ruimte voor het
maken van afspraken over het beschikbaar stellen van budget voor de periode daarna. Zeker is dat er nog
wel rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld. Het totale bedrag zal echter lager zijn dan in de afgelopen
jaren. Dit tijdelijke bestedingsplan zal daarom ook gaan gelden voor 2021 en 2022. Wanneer de nieuwe
Rijksmiddelen, gebaseerd op nieuwe afspraken, duidelijk zijn zal het bodembestedingsplan aangevuld
worden hiermee en weer ter besluitvorming worden voorgelegd. Op dat moment zal bovendien een verdere
doorkijk worden gegeven van de inzet van alle beschikbare middelen en een meerjarig plan worden
opgesteld.
In het bestuurlijk overleg bodem op 30 januari dit jaar, hebben de convenantspartijen hun commitment
uitgesproken samen tot nieuwe afspraken te komen. Planning is dat de nieuwe afspraken eind november
dit jaar ondertekend worden. Op de begroting van het ministerie van I&W zijn voor de huidige en nieuwe
bodemopgaven meerjarig middelen gereserveerd voor de periode 2021-2025. Gemiddeld is er 106 miljoen
per jaar beschikbaar, waarvan 78 miljoen bestemd is voor ‘oude afspraken’.

De verdeling van dit budget tussen de overheidslagen is nog niet bekend. Met de wijziging van de
bodemregelgeving verschuiven taken van de provincies naar de gemeenten. Dat is voor Hengelo niet
relevant omdat wij net als 28 andere grote gemeenten al bevoegd gezag Wbb zijn, maar het levert tussen
de koepels discussie op over de kostenverdeling. De provincies blijven aan de lat staan voor de
bodemtaken die onder het overgangsrecht vallen.
Daarnaast is de onderlinge verdeelsleutel van het deel van het rijksbudget dat aan de gemeenten wordt
uitgekeerd nog niet bekend. Wat niet veranderd is dat de middelen worden toegekend via een
decentralisatie-uitkering.
Financieel perspectief na 2020
De reserve bodemsanering bestaat voor het overgrote deel uit door van het Rijk verkregen middelen.
Hoewel nog niet bekend is welk bedrag we na 2020 verkrijgen, wordt een (flinke) verlaging verwacht.
Vanuit bodem besteden wij het beschikbare budget per jaar zo efficiënt mogelijk. Daarvoor volgen wij de
beleidsontwikkelingen op de voet en handelen wij niet meer dan nodig is. Hierdoor resteren er nog
rijksmiddelen die in de periode voor 2010 toegekend zijn. De reserve bodemsanering kent hierdoor al jaren
een hoog saldo. Er is verschillende keren bezuinigd op het bodemsaneringsbudget. Zo is vorig jaar 2
miljoen euro afgeroomd uit de reserve.
Bestedingsplan reserve bodemsanering
De reserve bodemsanering wordt aangewend voor de uitvoering van de wettelijke bodemtaken,
convenantafspraken en alle saneringsprojecten en beleidsontwikkelingen die daaruit voortvloeien.
Daarnaast helpt de reserve het opvangen van onvoorziene bodemsaneringskosten in projecten. Het is van
belang de reserve te behouden om zo kosten in de toekomst op te kunnen vangen zonder dat dit ten koste
gaat van andere gemeentebudgetten of separate budgetaanvragen nodig zijn. Daarom is het van belang
om de reserve in ieder geval voor de periode 2020-2022 te behouden. Voor de periode daarna zal, zodra
de rijksmiddelen en nieuwe afspraken concreet zijn, bekeken worden of een reserve nog wel de meest
geschikte vorm is voor het onderbrengen van de benodigde bodemsaneringsmiddelen.
Geadviseerd wordt, gezien de recente onttrekkingen van 0,6 miljoen en 1,28 miljoen, om enige armslag te
houden in het bodemsaneringsfonds. Ook gezien de onzekerheid over de kosten van de langlopende
projecten moet gewaarborgd moet blijven dat er snel kan worden gehandeld wanneer
bodemverontreiniging in de toekomst risico’s voor de mens en/of het milieu blijkt te veroorzaken. Dit heeft
betrekkend op de lopende (meerjarige) bodemsaneringsprojecten maar ook voor andere (prioritaire)
gebiedsontwikkelingen in de nabije toekomst waarbij budget voor bodemsaneringskosten nodig zal zijn. Zo
kan er onder meer sprake zijn van forse bodemsaneringsopgaven bij de ontwikkeling van de binnenstad,
bij infrastructurele werken die de komende jaren op de planning staan en eventuele ontwikkelingen binnen
hart van zuid. Concrete voorbeelden hiervan zijn onder andere al de realisatie van het winkelachtje, het
Wetsplein en de eventuele aanleg van de fietsenkelder op het Marktplein. Voor deze concrete projecten is
een inschatting van bedragen nog niet mogelijk aangezien de projecten nog in de voorbereidingsfase zijn.
Gezien de lokale bodemproblematiek (grondwaterverontreiniging) zullen saneringsinspanningen
noodzakelijk zijn. Daarnaast is er nog steeds geen duidelijkheid over de hoogte van de Rijksbijdrage voor
de bodemsaneringsproblematiek.
In het tijdelijke bestedingsplan reserve bodemsanering, is beschreven waaraan de beschikbare middelen
de komende jaren worden besteed. Hierin zijn jaarlijks wederkerende kosten, projecten en benodigde
beleidsontwikkelingen opgenomen. Een toelichting op de wensen:
Beleid
Beleidsontwikkeling is nodig voor inbedding van de PFAS-problematiek in de regionale
bodemkwaliteitskaart. Hierover zijn met de andere gemeenten, het waterschap en de Omgevingsdienst
Twente afspraken gemaakt.
Bodeminformatiebeheer
Voorgesteld wordt om de komende jaren de kwaliteit van het bodeminformatiesysteem te verbeteren.
Wanneer de kwaliteitsslag gedaan is, kan worden gezorgd voor betere ontsluiting van de gegevens.
Mogelijk wordt dit samen met andere gemeenten vormgegeven.
Daarnaast zullen kosten worden gemaakt ter voorbereiding op de toevoeging van bodeminformatie aan de
basisregistratie ondergrond (BRO; verwacht in 2023).
Energietransitie
Mogelijk kan de ondergrond bijdragen aan de energietransitie. Voorgesteld wordt om te verkennen welke

bijdrage bodemenergie zou kunnen leveren aan onze duurzaamheidsambities. Daarnaast is het wellicht
mogelijk om de ondergrond te gebruiken voor de opslag van duurzaam opgewekte energie.
Mandaat
Nadat de raad het bestedingsplan bodem en ondergrond heeft vastgesteld (financieel kader), kan het
college besluiten over uitvoering van het bestedingsplan.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

(voorgenomen) besluit:
De Raad besluit:
Tot het vast stellen van het bestedingsplan bodem en ondergrond voor 2020;
Kennis te nemen van de convenantsafspraken en de uitvoering;
320.000 euro overhevelen van reserve naar voorziening gebiedsgericht grondwaterbeheer;
De jaarlijkse wederkerende kosten op te hogen van 250.000 naar 275.000 euro.
FINANCIËLE ASPECTEN

Dit voorstel heeft geen personele gevolgen.
Financiële gevolgen:
De reserve bodemsanering heeft een stand van €3.445.967 per 1 januari 2020. Jaarlijks worden middelen
van het Rijk ontvangen voor de gemeentelijke bodemtaken; die gestort worden in deze reserve. Voor 2020
is dit een bedrag van € 930.000; voor 2021 en verder is zoals in het voorstel reeds is aangegeven nog niet
bekend welk bedrag zal worden ontvangen. Vooralsnog zijn we hier uitgegaan van de reeds begrote (en
voorzichtige) € 90.000; maar dit zal (naar boven) worden bijgesteld zodra de bedragen voor de komende
jaren bekend zijn.
De jaarlijks terugkerende lasten bedragen zo’n € 210.000 in 2020; oplopend naar € 230.000 in 2022. De
uitgaven op regionaal niveau bedragen in 2020 €95.000 en de jaren daarop zijn ze tot nu toe geraamd op
€ 30.000. Goed om hierbij te vermelden is dat de afrekening voor Deelname onder Twente de afgelopen
jaren (nog) niet heeft plaatsgevonden (Gemeente Enschede is penvoerder).
Wat betreft de eenmalige uitgaven is de bijdrage aan de Lansinkseweg (HvZ) reeds gedaan en wordt met
dit voorstel voorgesteld € 320.000 uit de reserve bodemsanering te storten in de voorziening
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer voor de locatie Industriestraat / Esrein.
Bovenstaande financiële verplichtingen worden met dit voorstel financieel verwerkt voor zover nog niet in
de begroting opgenomen (zie begrotingswijziging). De definitieve afrekening met de reserve wordt elk jaar
aan het einde van het jaar gemaakt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Met deze lasten zou de
stand van de reserve eind 2022 ruim 2,8 miljoen bedragen. In het verleden is het adagium geen potjes
maar plannen vastgesteld, wat impliceert dat onder elke reserve een duidelijke bestemming moet liggen.
Een volledig plan voor de besteding van de 2,8 miljoen ligt er op dit moment niet; waardoor er afgewogen
moet worden of dit bedrag en deze reserve wel noodzakelijk is/zijn. De komende jaren worden er wel
uitgaven met betrekking tot de gemeentelijke bodemproblemen verwacht. De jaarlijkse bijdrage hiervoor
is echter nog niet financieel vertaald omdat deze op dit moment erg lastig is in te schatten. Deze gelden
landen veelal in een project en zullen dan ook via een separate begrotingswijziging worden aangeboden.
Als er een schatting moet worden gemaakt zou het de komende drie jaar om een bedrag van in totaal zo’n
€ 600.000 kunnen gaan; daarnaast wordt er nog een bijdrage voor de ketelfabriek voorzien van 1,28
miljoen. Als laatste is ook nog de verwachting dat de ontwikkelingen in de binnenstad zullen leiden tot
kosten; maar omdat deze projecten nog in de voorbereidingsfase zitten is die inschatting op dit moment
nog niet te maken. Waar normaliter het advies conform het adagium geen potjes maar plannen zou zijn
om de reserve op te heffen / naar beneden bij te stellen; zouden wij dat nu niet adviseren. Gezien
bovengenoemde ontwikkelingen en risico’s is achten wij het hebben van een reserve bodemsanering nog
wel belang.
Als laatste zijn er nog wensen m.b.t. bodemuitgaven voor de periode 2020-2022 (zie bestedingsplan).
Beleidsinhoudelijk staan deze wensen beschreven in dit voorstel, een duidelijke planning voor deze
uitgaven van € 450.000 is er echter nog niet. Het voorstel is dan ook om wel in te stemmen met het plan
voor deze uitgaven, maar ze pas financieel te vertalen op het moment dat duidelijk is in welk jaar deze
uitgaven zich voor doen. Op dat moment zal de onttrekking aan de reserve via een verzamelwijziging
worden aangeboden aan de Raad.

BIJLAGE(N)

-

Bestedingsplan reserve bodemsanering
Begrotingswijziging

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Bestedingsplan Bodem 2020
Reserve bodemsanering 67233060
Saldo reserve bodemsanering 1-1
Inkomsten:
Decentralisatie-uitkering bodem
Dotatie uit algemene middelen
Totaal inkomsten

2020

2021

2022

3.445.967 3.166.929 ######

90.270

90.270

125.638

143.075

143.075

50.000
5.000
3.000
20.000

50.000
5.000
3.000
20.000

50.000
5.000
3.000
20.000

2.000

2.000

2.000

5.000

5.000

55.000
40.000

30.000

30.000

Totaal uitgaven

1.209.038

258.075

258.075

Saldo reserve bodemsanering 31-12
Ketelfabriek
Saldo reserve bodemsanering incl. Ketelfabriek

3.166.929 2.999.124 ######
1.280.000
1.886.929 1.719.124 ######

Uitgaven:
Jaarlijkse wederkerende kosten (ook na 2022)
Loonkosten (Uren P723.3)
Saneringslocaties:
Topweg/Hasselo
TOP Beckum
Old Ruitenborgh
Thiemsland
Nazorglocaties
Eenmalig en verplicht
Lansinkesweg
Kanaalzone
GGGB EMGA Noord
CE-kaart
Uitvoering convenantsafspraken
Jaarlijkse monitoring convenant
Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming
Regionale samenwerking ondergrond:
Deelname Onder Twente
Visie Bodem en Ondergrond

Bijdrage gemeentelijke bodemproblemen
Bodemkwaliteitskaart
Wensen (periode 2020-2022)
Verkenning potentie bodemenergie
Verkenning potentie energieopslag
Bodeminformatiebeheer
Bodeminformatiebeheer
Bodeminformatiebeheer
Onderzoek naar PFAS verdachte locaties binnen Hengelo
Reservering onderzoek opkomende stoffen
Totaal uitgaven

90.270

90.270 2021 en 2022 vooralsnog op dit bedrag begroot

840.000
90.000
930.000

560.000
7.000
320.000
17.400
2.000
2.000

150.000
15.000
25.000
25.000
50.000
150.000
150.000
25.000
25.000
450.000

300.000

150.000

Conform K2F en P-matrix
Bedragen nodig tot:
Onttrekkingsvergunning is afgegeven aan Vitens voor 99 jaar en sanering is nodig zolang vitens
het pompstation in gebruik houdt. Vergunning is paar jaar geleden afgegeven.
Eeuwig durend.
Eeuwig durend, afgelopen jaren zijn deze kosten gedaald.
Verwachting is 30 jaar. De verontreiniging wordt momenteel gemonitord.
Locaties worden gemonitord en op basis hiervan wordt bekeken of het door moet gaan of kan
worden beindigd.

Bedr
ijfsk
ode

Grootboek
rekening

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

67403001
67403001
67403001
69807332
69807332
69807332
69901001
85000510
89999999
80000332
89999999
80000332
89999999
80000332
89999999

Kostensoort Ink.-Uitg
(I - U)

Structureel

U
U
U
I
U
I
U
I
U
U
I
I
U
U
I

J
N
N
J
N
J
J
N
N
J
J
N
N
J
J

380809
380809
720500
710100
710100
710100
380999
720500
900000
710101
900000
710101
900000
710101
900000

Bedrag Bedrag
Begrotingsjaar
112411
24400
320000
456811
58449
0
-58449
320000
320000
456811
456811
58449
58449
0
0

jaar Bedrag
+1
46879
0
0
46879
0
120926
120926
0
0
46879
46879
0
0
120926
120926

jaar Bedrag
+2
46879
0
0
46879
0
120926
120926
0
0
46879
46879
0
0
120926
120926

jaar Bedrag
+3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

jaar
+4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omschrijving

Extra uitgaven bestedingsplan bodem 2020-2022
Extra eenmalige uitg bestedingsplan bodem 20-22
Bestedingsplan bodem locatie Esrein GGGB
Extra onttrekking reserve bestedingsplan bodem
Extra storting in reserve
Extra onttrekking reserve
Bestedingsplan bodem
Bestedingsplan bodem locatie Esrein GGGB
Bestedingsplan bodem locatie Esrein GGGB
Extra onttrekking reserve bestedingsplan bodem
Extra onttrekking reserve bestedingsplan bodem
Extra storting in reserve
Extra storting in reserve
Extra onttrekking reserve
Extra onttrekking reserve

Bedr
ijfsk
ode

Grootboek
rekening

1
1
1
1
1
1
1
1

Kostensoort Ink.-Uitg
(I - U)
380809

67403001
69807332
69807332
69901001
80000332
89999999
80000332
89999999

710100
710100
380999
710101
900000
710101
900000

Structureel

Bedrag Bedrag
Begrotingsjaar

J
U
I
I
U
U
I
U
I

J
J
J
J
J
J
J

jaar Bedrag
+1

jaar Bedrag
+2

46879
46879
46879
120926
120926
46879
46879
120926
120926

46879
120926
120926
46879
46879
120926
120926

jaar Bedrag
+3

jaar
+4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Omschrijving

Extra uitgaven bestedingsplan bodem 2020-2022
0
0
0
0
0
0
0
0

Extra onttrekking reserve bestedingsplan bodem
Extra onttrekking reserve
Bestedingsplan bodem
Extra onttrekking reserve bestedingsplan bodem
Extra onttrekking reserve bestedingsplan bodem
Extra onttrekking reserve
Extra onttrekking reserve

