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Voorwoord 

Het doel van het IPO project BO-08 is het faciliteren van de uitvoering van de programmatische 
aanpak voor de bodemsanering en herontwikkeling van voormalige gasfabrieksterreinen. In vervolg 
op de in 1999 door VROM, EZ, provincies en Amsterdam ondertekende intentieverklaring, zijn 
regionale programma's opgesteld. Het IPO project BO-08 is het platform waarop ervaringen worden 
uitgewisseld, de voortgang wordt bewaakt en de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer wordt 
voorbereid. Rotterdam heeft de intentieverklaring niet ondertekend, maar wel de programmatische 
aanpak onderschreven en zich bij het project aangesloten. 
Met de rapportage over 2004 is (eind 2005) de eerste programmaperiode afgesloten. De rapportage 
over 2006 betreft een deel van de tweede programmaperiode en zal daarom (net als die over 2005) 
niet zo uitgebreid zijn. De samenvatting is opgenomen in het jaarverslag bodemsanering over 2006. 
 
Intentieverklaring  
De belangrijkste ingrediënten van de intentieverklaring voor een succesvolle aanpak van de 
gasfabrieken zijn als volgt: 
• herontwikkeling van de gasfabriekterreinen in een programmatische aanpak; 
• sanering (functionele en kosteneffectieve benadering) van de bij het overgrote gedeelte van de 

locaties aanwezige aanzienlijke bodemverontreiniging, vóór 2015; 
• financiering van deze aanpak van de bodemverontreiniging regelen door partijen die belang 

hebben bij de sanering en ontwikkeling van een specifieke locatie, of clusters van locaties, voor 
het grootste deel te laten bijdragen; 

• Rijksbijdrage (Wbb budget) op basis van het gehele programma (dus inclusief de niet-urgente 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging). 

 
Met de provincies en de twee grote gemeenten is afgesproken om de intentieverklaring met het Rijk, 
mede inhoudende het aanbod van cofinanciering, te vertalen in uitvoeringscontracten met de 
probleemhebbers/initiatiefnemers. In principe moeten volgens de afspraak uitvoeringscontracten op 
programmaniveau worden gesloten. De programmering en verwezenlijking is vervolgens zaak van 
provincie/gemeente (convenantpartijen), betrokken lagere overheden, eigenaren en marktpartijen. De 
toewijzing van Rijksmiddelen (vooraf) en de verantwoording aan het Rijk (achteraf) over voortgang, 
bestedingen en resultaten vinden periodiek plaats. 
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1 Inleiding 

De Stuurgroep rapporteert jaarlijks aan het Rijk over de voortgang van het programma 
gasfabriekterreinen. Het programma is opgesteld als uitwerking van de ‘Intentieverklaring 
bodemverontreiniging voormalige gasfabrieksterreinen (1999)’. 
 
De eerste programmaperiode (2000-2004) is afgesloten met een uitgebreide rapportage. Najaar 2004 
hebben de provincies en gemeenten hun meerjarenprogramma's bij het rijk ingediend voor het 
verkrijgen van een rijksbijdrage voor de tweede programmaperiode (2005-2009). In deze 
programma's zijn de opgaven per provincie en gemeente verder uitgewerkt, aangevuld, en voorzien 
van een uitgebreide toelichting. 
De rapportage over 2006 betreft enkel een deel van de tweede programmaperiode en is daarom 
minder uitgebreid dan de rapportage over de eerste programmaperiode. De voortgangsrapportage 
2006 neemt wel nog de eerste investeringsperiode mee en sorteert ook zoveel mogelijk voor op de 
gehele tweede en derde programmaperiode (2010-2014).  
 
De rapportage is gebaseerd op een vragenlijst. De vragenlijst is ingevuld door alle 
programmabeheerders. De gehanteerde vragenlijst is voor het opstellen van de rapportage 2006 
zodanig vormgegeven opdat antwoorden kunnen worden verkregen op de volgende vragen: 
1. Wat is de voortgang in 'bestuurlijke binding'? 
2. Hoeveel kosten de saneringen (actualisatie)? 
3. Wat is de benodigde rijksbijdrage? 
4. Wat is de voortgang op basis van aangegane verplichtingen? 
5. Wat is het uitgavenritme op kasbasis in de tweede en derde investeringsperiode? 
6. Hoeveel saneringen gaan er per periode in uitvoering? 
7. Welke stadia gaan en hebben de locaties doorlopen? 
8. Vindt voor het financieren uitwisseling plaats met het ‘brede’ Wbb-budget? 
9. Welke knelpunten heeft men het afgelopen jaar ondervonden? 
10. Op welke aspecten is er voortgang geboekt? 
11. Zijn er vooruitzichten op veranderingen ten aanzien van de aanpak van de Gasfabrieksterreinen? 
 
In de gehanteerde vragenlijst, evenals in de wijze waarop de resultaten worden gepresenteerd is deze 
opzet terug te vinden. Bij de vormgeving van de vragenlijst is rekening gehouden met het 
dynamische karakter van de provinciale en gemeentelijke programma’s. De informatie over 
bijvoorbeeld de planning, de kosten, de bijdragen van derden etc. zijn namelijk voortdurend aan 
verandering onderhevig. 
 
De herontwikkeling en sanering van een voormalig gasfabriekterrein laat zich niet vangen in een 
bepaalde investeringsperiode, maar vindt meestal plaats over de grenzen van meerdere 
investeringsperiodes. Daarom wordt de voortgang via twee sporen in beeld gebracht, namelijk aan 
de hand van: 

1. Het aantal locaties waarvoor de sanering is gestart en de stadia die de locaties gaan en 
inmiddels hebben doorlopen; 

2. De ‘bestuurlijke binding’, gecombineerd met de hoogte van de verplichtingen die per 
investeringsperiode zijn/zullen worden aangegaan. 

 
Deze rapportage is gebaseerd op de beschikbare informatie per 1 januari 2007.  
De verkregen gegevens van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam zijn ten opzichte van de 
provinciale gegevens gescheiden weergegeven. De problematiek van in het bijzonder de gemeente 
Rotterdam wijkt sterk af van de problematiek van de provincies, waardoor met het samenvoegen van 
deze gegevens een vertekend beeld zou kunnen ontstaan. De bedragen zijn, voor zover relevant, 

   4 



Herontwikkeling en sanering voormalige gasfabriekterreinen 
Voortgangsrapportage over 2006 

inclusief BTW. In de weergegeven bedragen is geen rekening gehouden met een inflatiecorrectie. De 
bedragen zijn afgerond. 
 
De provincie Fryslân heeft naast een landbodemgasfabriekprogramma ook een programma voor de 
tot de gasfabrieken behorende waterbodems. Dat is in deze voortgangsrapportage buiten 
beschouwing gelaten. Over de financiering daarvan zijn met het rijk namelijk aparte afspraken 
gemaakt. De provincies Flevoland en Zeeland zijn in de rapportage niet meegenomen. Flevoland niet 
omdat in deze provincie geen gasfabrieken voorkomen, de provincie Zeeland niet omdat met deze 
provincie door VROM aparte afspraken zijn gemaakt voorafgaand aan de programmatische aanpak 
en de intentieverklaring. 
 
Aan de voortgangsrapportage over 2006 zijn praktijkvoorbeelden toegevoegd. De 
praktijkvoorbeelden laten zien dat de programmatische aanpak van de gasfabriekterreinen fungeert 
als katalysator bij maatschappelijke herontwikkelingsprojecten, die anders zouden stagneren. 
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2 Samenvatting en conclusies 

 

Intentieverklaring 
In 1999 is door VROM, EZ, de provincies en de gemeente Amsterdam een intentieverklaring 
ondertekend voor een succesvolle aanpak van de gasfabrieken. Rotterdam heeft de 
intentieverklaring niet ondertekend, maar wel de programmatische aanpak onderschreven en zich
bij het project aangesloten. De belangrijkste ingrediënten van de intentieverklaring zijn als volgt: 

• herontwikkeling van de gasfabriekterreinen in een programmatische aanpak; 
• sanering (functionele en kosteneffectieve benadering) van de bij het overgrote gedeelte van 

de locaties aanwezige aanzienlijke bodemverontreiniging, vóór 2015; 
• financiering van deze aanpak van de bodemverontreiniging regelen door partijen die belang 

hebben bij de sanering en ontwikkeling van een specifieke locatie, of clusters van locaties, 
voor het grootste deel te laten bijdragen; 

• Rijksbijdrage (Wbb budget) op basis van het gehele programma (dus inclusief de niet-
urgente gevallen van ernstige bodemverontreiniging). 

De toewijzing van Rijksmiddelen (vooraf) en de verantwoording aan het Rijk (achteraf) over 
voortgang, bestedingen en resultaten vinden periodiek plaats. 

 
Stuurgroep 
De voortgang van de regionale programma’s wordt jaarlijks door de stuurgroep (3 gedeputeerden) 
gerapporteerd aan de Tweede Kamer: via een samenvatting in het Jaarverslag bodemsanering en via 
deze uitgebreide rapportage. Deze uitgebreide rapportage gaat in op de voortgang: 
• financieel (actuele kosten, aangegane verplichtingen, uitgaven, rijksbijdrage) en; 
• qua uitvoering (bestuurlijke binding, doorlopen stadia, knelpunten, successen, veranderingen in 

aansturing, voorbeelden van herontwikkelde gasfabrieksterreinen). 
De IPO werkgroep BO-08 faciliteert de uitvoering van de regionale gasfabriekenprogramma’s. Dit 
om de herontwikkeling van voormalige gasfabriekterreinen mogelijk te maken. Hierbij wordt 
uitgegaan van een ontwikkelde werkmethode en gebruik gemaakt van elkaars ervaringen. In deze 
samenvatting zijn ook een aantal conclusies uit de voortgangsrapportage van 2004 meegenomen. 
 
Voortgang 
De ‘Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gasfabriekterreinen’ omvat inmiddels 147 
gasfabrieklocaties1. Met de sanering van de gasfabriekterreinen is tot 2015 circa € 585 miljoen 
gemoeid, waarvan circa € 279 miljoen aan Rijksbijdrage (bedragen inclusief BTW). 
 
In de eerste programmaperiode (2002-2004) zijn 40 saneringen gestart (27%) en in 2005 en 2006 
samen nog eens 15 saneringen. Per 1-1-2007 zijn 39 grondsaneringen afgerond. De provincies 
Noord-Holland en Gelderland hebben inmiddels voor alle gasfabrieklocaties op programmaniveau 
afspraken gemaakt met gemeenten en energiebedrijven. Vrijwel alle betrokken overheden 
verwachten dat de locaties, met behulp van marktdynamiek, vóór 2015 in ontwikkeling kunnen 
worden genomen. De provincies Drenthe en Groningen en Noord-Holland zijn voornemens om nog 
in deze tweede periode alle saneringen van start te laten gaan. In Noord-Holland was in de eerste 
periode al ruim tweederde (15 locaties) gestart en men verwacht in deze tweede periode zelfs vrijwel 
alles te hebben afgerond. 
 

                                                      
1 Exclusief de opgave in de provincie Zeeland (aparte regeling). In Flevoland is geen 

gasfabriekenopgave. 
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Zoals in de voortgangsrapportage van 2005 is aangegeven is de gemeente Rotterdam van plan een 
deel van de locaties pas na 2015 aan te pakken (de ruimtelijke ontwikkeling wordt leidend), 
waardoor een deel van de Rijksbijdrage voor Rotterdam zal verschuiven naar de periode na 2015. 
 
In de volgende figuur is aangegeven welke stadia de locaties gaan en hebben doorlopen. Opmerking: 
niet alle locaties doorlopen alle stadia, of volgen daarbij de gepresenteerde volgorde. 
 

Doorlopen stadia 
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Voor meer dan 50% van de locaties wordt uitgegaan van een zorgfase. Omdat de afspraken met 
VROM over het gasfabriekenprogramma lopen tot 2015, maar de nazorg soms nog tot ver daarna zal 
doorlopen, zal er duidelijkheid moeten komen hoe die zorgfase zowel organisatorisch als financieel 
wordt vormgegeven. 
 
Programmatische aanpak 
Het Ministerie van VROM zou voor meer onderwerpen een meer programmatisch gerichte aanpak 
kunnen stimuleren (met invulling van een regierol vanuit de provincies, zonder dat de belangen van 
de andere partijen [gemeenten] uit het oog worden verloren). CasGas geeft in dit verband een goede 
beschrijving van de manier waarop een programmatische invulling succesvol kan worden 
vormgegeven. In de voortgangsrapportages over 2004 en 2005 zijn de voordelen van de 
programmatische aanpak en het project CasGas uitgebreid aan bod gekomen. 
 
Contractering 
Om de creativiteit van de markt aan te boren en/of bij toepassing van in-situ technieken, komen 
geïntegreerde contracten steeds vaker voor. Door SMART de vrijheden binnen de bodemsanering in 
de contracten in te bouwen, zijn de verwachte besparingen aanzienlijk. Het is nog wel wennen voor 
zowel opdrachtgevers, ingenieursbureaus als aannemers. Andere contractvormen zouden heel 
adequaat kunnen zijn voor saneringen, maar vergen kennis en durf bij opdrachtgevers en ruimte bij 
opdrachtnemers om hier vorm aan te geven. 
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Knelpunt 
Een blijvend knelpunt is de starre financieringssystematiek van het Rijk die onvoldoende aansluit op 
de benodigde flexibiliteit van de programmatische aanpak. Dit zeker gezien de afhankelijkheid van 
ruimtelijke planontwikkeling. Een nieuw knelpunt is dat de opbrengsten uit herontwikkeling in 
sommige gevallen achterblijven bij eerdere prognoses.  
 
Maatschappelijke baten 
Voorafgaand aan de ondertekening van de intentieverklaring waren er al gasfabrieken gesaneerd. De 
sanering van de overige gasfabrieklocaties stagneerde echter. De programmatische aanpak van de 
gasfabriekterreinen fungeert als katalysator bij maatschappelijke herontwikkelingsprojecten, die 
anders zouden stagneren en levert mooie locaties op. Zie de voorbeelden in § 4.7 en in bijlage 1. 
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3 De resultaten 

3.1 De huidige situatie 
De huidige situatie, in termen van aantallen locaties, totale kosten, aangevraagde rijksbijdragen en 
toegekende rijksbijdragen, wordt weergegeven in tabel 1 voor achtereenvolgens de provincies en de 
gemeenten. Uit deze tabel en de bijbehorende toelichting van de provincies en gemeenten kan 
worden afgeleid dat er enkele wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige rapportage: 
• Drenthe heeft de totaal benodigde Rijksbijdrage met €2 mln. naar beneden bijgesteld. In 2005 

was de totaal benodigde rijksbijdrage al met €4 miljoen naar beneden bijgesteld; 
• Fryslân heeft de totale kosten bijgesteld op basis van de afrekening van een afgeronde sanering; 
• Groningen verwacht op de saneringskosten van de gasfabrieksterreinen uit deze tweede 

programmaperiode te kunnen besparen en deze besparing in te kunnen zetten om nog deze 
programmaperiode een eerste fase bodemsanering uit te voeren bij de gasfabrieksterreinen die 
nog in uitvoering gaan; 

• Amsterdam kondigt kostenoverschrijdingen aan in de derde periode doordat in ieder geval de 
kosten van de sanering van de Oostergasfabriek hoger zullen uitvallen. Op dit moment is 
hierover overleg gaande tussen Amsterdam en VROM. Het is echter niet mogelijk om deze 
kosten nu al te kwantificeren; 

• Rotterdam gaat een deel van de locaties pas na 2015 aanpakken (de ruimtelijke ontwikkeling 
wordt leidend) de hierdoor ontstane kostenbesparing is al in de voortgangsrapportage van 2005 
meegenomen. Daarnaast heeft Rotterdam de totale kosten voor de periode 2005-2009 bijgesteld 
naar aanleiding van uitgaven en ramingen. 

 
Het belangrijkste verschil met voorgaande rapportages betreft de hoogte van de benodigde 
Rijksbijdrage tot 2015. De totaal benodigde Rijksbijdrage is nu circa € 279 miljoen (€ 2 miljoen 
lager dan het in de vorige rapportage afgegeven bedrag van € 281 miljoen).  
 
Zie voor een uitgebreide analyse van de aanvragen en toekenningen, de voortgangsrapportage over 
2004. 
 

3.2 De voortgang 
Voor het bepalen van de voortgang is 'bestuurlijke binding' als indicator gebruikt, gecombineerd met 
de hoogte van de daarmee gepaard gaande rijksbijdrage. Voor de mate van bestuurlijke binding is 
een onderscheid gemaakt in: 

• Bestuurlijk commitment over een uitvoeringscontract of een ander bindend besluit waarin 
de gemeenschappelijke oplossing, de handelingsbereidheid van de contractpartijen en de 
kostentoedeling zijn vastgelegd. Voorbeelden zijn een overeenkomst volgens artikel 53 
Wbb, een subsidiebeschikking of een meerpartijenovereenkomst; 

• Bestuurlijk commitment over een intentie-overeenkomst of startconvenant waarin de 
intenties van de contractpartijen worden vastgelegd inclusief de bereidheid (zonder dat de 
exacte bedragen bekend zijn) tot meefinancieren. Een startconvenant kan zijn een 
intentieverklaring of een toezegging tot financiering zonder vermelding van bedragen; 

• Bestuurlijk commitment over een voorgenomen initiatief (de schemerzone die niet 
contractueel is vastgelegd) waarin het als bestuurlijk onfatsoenlijk wordt ervaren wanneer 
het gezamenlijke initiatief om financiële redenen niet wordt gecontinueerd. 

 
De voortgang van de bestuurlijke binding voor periode 1 en 2 is weergegeven in de volgende 
grafiek. 
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Voor circa 82 locaties (55%) is/wordt de komende periode een uitvoeringscontract afgesloten, 
daarmee is circa € 104 miljoen (37% van de € 279 miljoen t/m 2015 benodigde) rijksbijdrage 
gemoeid. 
 
De ‘Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gasfabrieksterreinen’ omvat (inmiddels) 
147 gasfabrieklocaties2, zie tabel 5. In de eerste programmaperiode zijn 40 saneringen gestart (27%) 
en in 2005 en 2006 samen nog eens 15 saneringen, zie de 55 aanbestedingen/contracten in tabel 6. 
De provincies Drenthe en Groningen en Noord-Holland zijn voornemens om nog in deze tweede 
periode alle saneringen van start te laten gaan. In Noord-Holland was in de eerste periode al ruim 
tweederde (15 locaties) gestart en men verwacht in deze tweede periode zelfs vrijwel alles te hebben 
afgerond. In de volgende figuur staat per periode de start sanering van de gasfabrieklocaties 
aangegeven. 
 

                                                      
2 Deze rapportage geeft slechts een overzicht van de gasfabriekterreinen welke relevant zijn vanaf 

2002. In voorgaande jaren hebben de provincies al een groot aantal saneringslocaties aangepakt. 
In Noord-Brabant met grote inzet van derden (m.n. energiemaatschappijen). Nu is men bezig met 
de laatste locaties. 
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3.3 Aangegane verplichtingen 
De tabellen 2 en 3 zijn enkel nog licht gewijzigd. Groningen heeft in 2006 één overeenkomst 
ondertekend en verwacht in 2007 voor de overige drie gasfabrieksterreinen overeenkomsten te 
kunnen sluiten door besparingen op saneringskosten in te zetten om de eerste fase van de 
bodemsanering van de overige gasfabrieksterreinen uit te voeren. Drenthe heeft voor twee 
gasfabrieksterreinen een uitvoeringscontract afgesloten. Voor de laatste locatie is een 
uitvoeringscontract in voorbereiding.  
  
Zie voor een uitgebreide analyse van aangegane verplichtingen, de voortgangsrapportage over 2004. 
 

3.4 Uitgavenritme op kasbasis per investeringsperiode 
In de eerste periode zijn meer verplichtingen aangegaan (tabel 3) dan de hoogte van de toegekende 
rijksbijdrage. Dit hoeft op zich niet tot financieringsproblemen te leiden, mits de noodzakelijke 
rijksbijdragen beschikbaar zijn op het moment waarop de verplichtingen moeten worden 
geëffectueerd. Tabel 4 bevat per investeringsperiode een overzicht van de uitgavenritmen op 
kasbasis van achtereenvolgens de provincies en de gemeenten. Uit deze tabel blijkt dat zowel in de 
eerste als in de tweede periode het uitgavenritme hoger ligt dan het bedrag dat aan rijksbijdrage is 
toegekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn er slechts marginale veranderingen van zowel de totale 
kosten als de totale rijksbijdrage. 
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Prognose van het uitgaveritme op kasbasis ten laste van de rijksbijdrage 
 

Periode Periode Periode Periode
2002 – 2004 2005 – 2009 2010 - 2014 2015 - 2029

€ € € € €
Provincies 39.871.416 83.860.054 61.592.698 1.089.470 186.413.638

Gemeenten 4.664.575 44.830.000 43.000.000 138.350.000 230.844.575
Totaal 44.535.991 128.690.054 104.592.698 139.439.470 417.258.213

42.694.840 120.444.489 114.679.414 139.439.470 417.258.213
Saldo -1.841.151 -8.245.565 10.086.716 0 0

Toegekend Toe te kennen

Totaal

 
 
Op basis van de prognoses (zie tabel 4) dient het Ministerie van VROM voor de derde 
investeringsperiode nog circa € 115 miljoen te reserveren3. Als gevolg van onzekerheden en 
tegenvallers waarover op dit moment nog geen volledig beeld kan worden gegeven kan dit 
bedrag echter hoger uitvallen.  
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Zie voor een uitgebreide analyse van de uitgaven op kasbasis, de voortgangsrapportage over 2004. 
 

                                                      
3 Daar komt nog bij de € 5,3 miljoen voor het waterbodemgasfabriekprogramma van Fryslân. 
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3.5 Doorlopen stadia 
Dit jaar is net als in 2005 nagegaan welke stadia de locaties gaan en hebben doorlopen. In de 
volgende figuur is dat grafisch weergegeven. Per 1-1-2007 is daarvan 31% doorlopen/gereed. 
Opmerking: niet alle locaties doorlopen alle stadia, of volgen daarbij de gepresenteerde volgorde. 
 
Per 1-1-2007 zijn 38,5 grondsaneringen afgerond4, dat waren er 34 op 1-1-2006. Door verandering 
van wet- en regelgeving is het inmiddels toegestaan deelsaneringen uit te voeren. 
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4 Door verandering van wet- en regelgeving is het toegestaan deelsaneringen uit te voeren. In tabel 6 

wordt hiermee rekening gehouden door een deelsanering mee te tellen als percentage van het 
totale oppervlak van de locatie waarop de deelsanering betrekking heeft. 
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4 De programmatische aanpak 

Alle provincies en gemeenten zijn positief over de huidige werkwijze. Het combineren van saneren 
met herontwikkeling heeft in het algemeen meerwaarde en leidt tot een lagere rijksbijdrage.  
Herontwikkelen in stedelijk gebied wordt ervaren als ingewikkeld en tijdrovend. De 
programmatische aanpak wordt ervaren als inspirerend. De werkwijze vereist een lange doorlooptijd 
waarbij tussen de initiatieffase en de oplevering in sommige gevallen een tijdbestek van meer dan 
tien jaar kan liggen. Er doet zich in veel gevallen een complex aan risicofactoren voor, zoals onder 
meer de aanpak van de sanering zelf, het beheersen van de saneringskosten, besluitvorming over de 
toekomstige functie, het waarderen van de ontwikkelingsopbrengst in relatie tot de verdeling van de 
saneringskosten en de financiële afspraken over restrisico’s. Alleen processen met stevige partners, 
een adequate projectorganisatie en een optimale bestuurlijke inbedding hebben kans van slagen. 
 
Een voorbeeld van de flexibiliteit van de programmatische aanpak is gegeven door Noord-Holland 
waar de sanering en herontwikkeling van het voormalige gasfabrieksterrein in Hilversum twee jaar 
naar voren kon worden geschoven ten laste van een locatie die een jaar extra ruimte wenste om aan 
besluitvorming aangaande planontwikkeling ruimte te laten. 
 

4.1 Looptijd tot 2015 
De bestuurlijke afspraak is dat sanering van de locaties vóór 2015 aanvangt. Partijen zijn van 
mening dat alleen op deze wijze een kosteneffectieve aanpak mogelijk is. Fasering van de periodes 
ná 2015 leidt tot het doorkruisen van eerder met partijen gemaakte afspraken. Dit is bijvoorbeeld 
nadrukkelijk het geval in de provincie Noord-Holland. De provincies Drenthe, Noord-Holland en 
Groningen verwachten nog deze tweede periode de sanering van al hun voormalige 
gasfabrieksterreinen te hebben gestart. In Noord-Holland was in de eerste periode al op ruim 
tweederde (15 locaties) gestart en men verwacht in deze tweede periode zelfs vrijwel alles te hebben 
afgerond. 
 
In het algemeen wordt het verlengen van de looptijd voor de aanpak van de gasfabriekterreinen tot 
bijvoorbeeld 2030 niet als een goede oplossing gezien. Met uitzondering van de gemeente 
Rotterdam5 zijn de overige betrokken overheden van mening dat vrijwel alle locaties met behulp van 
marktdynamiek vóór 2015 in ontwikkeling kunnen worden genomen. In de gemeente Rotterdam 
ontstaat de vereiste dynamiek voor een belangrijk deel in de periode ná 2015. 
 
Financiering nazorg 
Uit tabel 6 waarin de verschillende stadia tot herontwikkeling zijn weergegeven blijkt dat voor meer 
dan 50% van de locaties wordt uitgegaan van een zorgfase. Omdat de afspraken met VROM over het 
gasfabriekenprogramma lopen tot 2015, maar de nazorg soms nog tot ver daarna zal doorlopen, zal 
er duidelijkheid moeten komen hoe die zorgfase zowel organisatorisch als financieel wordt 
vormgegeven. 
 

                                                      
5 Vrijwel alle locaties in Rotterdam zijn in gebruik. Wanneer de totale opgave voor Rotterdam vóór 

2015 moet worden afgerond, zou ruimtelijke ontwikkeling op een aantal grote locaties aanzienlijk 
moeten worden versneld. Dit zou hoge extra kosten met zich meebrengen (vervroegde afschrijving 
e.d.). Verder zijn de mogelijkheden om sanering te financieren uit de grondexploitatie zeer beperkt. 
Naar aanleiding hiervan zijn gesprekken gaande met VROM om een deel van de locaties pas na 
2015 aan te pakken. Wanneer overeenstemming wordt bereikt dat een deel van de 
saneringsopgave kan worden gerealiseerd tussen 2015 en 2030, zullen de kosten aanzienlijk lager zijn 
dan het in 2003 afgegeven bedrag. De gesprekken hierover waren op 1-1-2007 nog niet formeel 
afgerond. 
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4.2 Multiplier 
Uit tabel 1 valt af te lezen dat de verhouding van de Totale kosten met de Benodigde Rijksbijdrage 
voor de provincies uitkomt op 2,2. Dat is minder dan de beoogde 3, maar meer dan toegestaan (2). 
Dit is deels te verklaren door het feit dat voor een aantal gasfabrieken reeds verplichtingen zijn 
aangegaan onder het oude Wbb-regiem (oud regiem = 90% ten laste van het rijk). 
 
Voor de gemeenten komt de multiplier voor de perioden tot 2015 uit op 1,8. Deze hogere 
rijksbijdrage dan landelijk door de Minister is aangegeven is gerechtvaardigd vanwege de bijzondere 
omstandigheden (terreinen zijn opnieuw bebouwd na beëindigen van gasfabricage, nieuwe 
herontwikkeling levert geen positief resultaat voor de grondexploitatie, cofinanciering door 
energiebedrijf beperkt door overeenkomst op basis van voorgaande wet- en regelgeving). 
 

4.3 Algemene aspecten 
Alle provincies en gemeenten oormerken de verkregen rijksbijdragen voor de sanering en 
herontwikkeling van de voormalige gasfabriekterreinen. Uitwisseling met de reguliere Wbb-
budgetten vond slechts in beperkte mate plaats. Meestal zijn deze budgetten al onvoldoende voor de 
aanpak van de reguliere gevallen waardoor ‘ontschotting’ slechts in beperkte mate mogelijk is. 
Voor het financieren van de sanering van gasfabrieksterreinen is door de volgende overheden 
gebruik gemaakt van het ‘brede’Wbb- budget (dus ten laste van andere saneringsactiviteiten dan 
gasfabrieken): 
• Fryslân bij de gasfabriek St. Annaparochie. Hiermee is echter in de MJP-aanvragen rekening 

gehouden. De sanering van de gasfabriekwaterbodems wordt gefinancierd uit een speciale 
bijdrage van VROM (gasfabriekwaterbodembudget) wat in het kader van de aanpak van 
gasfabriekverontreinigingen in het MJP 2005-2009 is aangevraagd, maar waarover in dit kader 
niet wordt gerapporteerd; 

• in Limburg wordt bij twee gasfabrieksterreinen nog onderhandeld over de bijdrage. Afhankelijk 
van de hoogte van de gevraagde/toegekende bijdrage zal gebruik worden gemaakt van het 
‘brede’ Wbb-budget; 

• In Amsterdam zal een mogelijke voorfinanciering uit het ‘brede’ Wbb-budget plaatsvinden ten 
behoeve van de Oostergasfabriek, die in de volgende programmaperiode moet worden 
vereffend; 

• Verscheidene bevoegde gezagen hebben in 2006 eigen middelen ingezet; 
De provincie Noord-Holland heeft in de eerste periode (t/m 2004) van VROM een toekenning 
gekregen die geen recht deed aan de al aangegane contractuele afspraken. Dit leverde voor Noord-
Holland een verplichtingenprobleem op. Inzet van het reguliere Wbb-budget is overwogen, maar 
bleek niet mogelijk. VROM heeft aangegeven in het actuele verplichtingenprobleem (van € 7 
miljoen) in deze (2005-2009) of in de aankomende periode (2010-2014) van Noord-Holland te 
willen voorzien, zodra hiertoe financiële ruimte is. In deze periode (2005-2009), hoeven er daarom 
geen concessies aan voorgenomen ambities op andere thema’s binnen het totale Wbb-programma te 
worden gedaan. 
 
Het geraamde budget voor de sanering van gasfabrieken is door de volgende overheden aangewend 
voor het aanvullen van het brede Wbb-budget voor de financiering van andere saneringskosten dan 
de kosten die gepaard gaan met het saneren van gasfabrieken: 
• Een deel van het budget voor de sanering van de gasfabriek Appingedam is door de provincie 

Groningen in de programmaperiode 2002-2004 aangewend om andere prestaties te leveren. Een 
en ander had te maken met een complex voorbereidingstraject dat meer tijd heeft gevraagd dan 
destijds voorzien. Voor de programmaperiode 2005-2009 zal deze situatie zich naar verwachting 
niet voordoen; 
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• in de periode 2002-2004 is door Limburg een deel van het gasfabriekenbudget Wbb-breed 
ingezet. Ook voor de huidige periode staat dat gepland. De verwachting is dat in de periode 
2010-2014 het niet ingezette gasfabriekenbudget alsnog wordt ingezet en uit de rest van het 
Wbb-budget wordt gehaald. 

De overige provincies en gemeenten voorzien voor 2007 geen inzet van het budget gasfabrieken 
voor aanvulling van het brede Wbb-budget. 
 

4.4 Knelpunten 
De overheden hebben, ten aanzien van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie, het afgelopen 
jaar de volgende knelpunten ondervonden: 
• Drenthe: Het afronden van het traject ‘overeenkomst’ met partijen blijft erg stroperig/langdurig 

(als gevolg ingewikkelde juridische materie), waarbij de (juridische) problemen vaak geen 
aansluiting hebben met de beleving van betrokken partijen. 
Opbrengsten uit herontwikkeling blijven achter bij eerdere prognoses; 

• Groningen: Het maken van goed onderbouwde (financiële) afspraken blijkt lastig. Hierbij is het 
vooral lastig om de sectorale verantwoording binnen een geïntegreerde contractvorm goed te 
regelen. Extra complicatie is dat de afspraken vallen binnen een grotere exploitatiebegroting 
voor de ontwikkeling van een gebied. Ook zonder de vervuiling is het sluitend houden van een 
dergelijke begroting lastig. Dit heeft consequenties voor de voorbereidingstijd van de totale 
ruimtelijke ontwikkeling; 

• Noord-Holland: Op enkele locaties is er sprake van een tegenvallende verontreinigingsomvang. 
Het is nog niet duidelijk of de middelen voor het totale programma hiervoor dienen te worden 
verruimd. Mogelijk zal dit in 2008-2009 leiden tot nadere afstemming tussen de provincie 
Noord-Holland en VROM; 

• Overijssel: het programma loopt anders dan destijds is ingestoken: alle gasfabriekslocaties 
waren programmatisch enkelvoudig in 1 bepaalde periode geplaatst (op Zwolle na die in de 
eerste en tweede periode viel). Het blijkt echter dat dat voor tenminste 7 van de 12 locaties nu al 
blijkt dat er sprake is van een restverontreiniging die aanzienlijke nazorg/langlopende 
grondwatersanering vraagt. Met VROM is afgesproken deze kosten jaarlijks op te voeren. Bij de 
aanvraag voor de derde uitvoeringsperiode zal Overijssel een structurele financiele oplossing 
voor deze problematiek aan het rijk voorstellen; 

• Limburg: Het ontwikkelen van locaties. Het lijkt erop dat de ontwikkelpotentie van de 
voormalige gasfabriekterreinen niet hoog is. Van de 5 nog niet gesaneerde locaties, wordt er bij 
2 onderhandeld over de ontwikkeling; 

• Amsterdam: 1. Technisch: de situatie in het veld blijkt tijdens de uitvoering van de sanering 
toch vaak anders dan uit onderzoek bleek (Oostergasfabriek). 
2. Financieel: scheiding tussen ontwikkelingskosten en saneringskosten goed in beeld houden en 
mogelijke overschrijdingen goed toerekenen is soms moeilijk en vereist zeer uitgebreide 
administratie (Oostergasfabriek). 
3. Organisatorisch: bij terreinen Marnixstraat en Zuidergasfabriek (sanering in periode 3) is op 
dit moment nog geen duidelijkheid over de ontwikkelingsplannen en de bodemonderzoeken zijn 
nog in gang. Hierdoor is het vooralsnog moeilijk om kostenramingen voor de periode 2010-2015 
te maken; 

• Rotterdam: Onduidelijkheid over de mogelijkheid van extra looptijd voor het programma voor 
Rotterdam en over de beschikbare rijksbijdrage. 

 

4.5 Successen 
Op de volgende aspecten zijn het afgelopen jaar voortgang geboekt: 
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• Drenthe: Afsluiten van saneringsovereenkomsten voor de locaties Meppel en Coevorden. 
Afronden van grondsanering Coevorden en start herontwikkeling. 
Start sloop, grondsanering en herontwikkeling locatie Meppel. Voor de locatie Assen wordt 
verwacht in de eerste helft van 2007 een overeenkomst te kunnen sluiten; 

• Groningen: De ervaringen die zijn opgedaan in 2005 op het gebied van geïntegreerde 
contractvormen zijn in 2006 verder uitgebouwd. Door SMART de vrijheden binnen de 
bodemsanering in de contracten in te bouwen, zijn de verwachte besparingen aanzienlijk. Deze 
werkwijze vergt echter wel veel voorbereidingstijd; 

• Gelderland: In 2005 heeft Gelderland voor de gasfabrieken programmabreed en met alle 
partijen afspraken gemaakt over een aanpak. Nu dat kader er staat kunnen alle gemeenten aan de 
gang. Gelderland ziet dat daadwerkelijk ook gebeuren. Door voortgangsgesprekken met 
gemeenten, ondersteuning waar nodig en door het voeren van regie ziet Gelderland 
programmabreed voortgang ontstaan. 
Opmerkelijk is dat de saneringen op terreinen van (voorheen) de energiemaatschappij, nu 
programma-afspraken zijn gemaakt over overdracht van gronden, daadwerkelijk gebeuren. In 
2006 is de eerste sanering op het terrein van de voormalige energiemaatschappij (gasfabriek 
Velp) dan ook in uitvoering gegaan. Na saneren komen op de locatie en in de omgeving 125 
nieuwe woningen; 

• Noord-Holland: De programmatische aanpak stelt provincie in staat te schuiven tussen locaties. 
Locaties die vertragen bieden ruimte aan locaties die voorlopen op de gemaakte afspraken. Zo 
kon bijvoorbeeld de locatie Hilversum 2 jaar naar voren worden geschoven ten laste van een 
locatie die een jaar extra ruimte wenste om aan besluitvorming aangaande planontwikkeling 
ruimte te laten. 
Conform de gemaakte afspraken zijn er inmiddels 11 van de 22 locaties gesaneerd, ofwel ruimte 
gevend aan herontwikkeling ofwel waar de herontwikkeling inmiddels is ingevuld. Verder zijn 8 
locaties in uitvoering (sanering/herontwikkeling) genomen. Voor de resterende 3 locaties zijn de 
voorbereidingen getroffen om deze periode tot sanering/herontwikkeling te komen; 

• Overijssel: Tot nu toe is in deze tweede uitvoeringsperiode financieel een minder groot beslag 
gelegd, door een aantal relatief gunstige contracten. Relatief veel tijd is gestoken in de 
voorbereiding van een aantal saneringen (Steenwijk, Oldenzaal Stadsbleek). Daarnaast lopen een 
aantal monitoringsrondes bij gasfabrieksterreinen waar nog sprake is van een 
restverontreiniging. Op 1 locatie (Almelo) is de sanering opgestart en uitgevoerd. In Zwolle is 
het saneringsplan opgesteld voor waterbodemverontreiniging in de grachten, waaronder het deel 
dat door de gasfabriek is veroorzaakt; 

• Amsterdam: De sanering van de Oostergasfabriek is in volle gang. Er zijn al enkele 
deelgebieden vrijgegeven voor herontwikkeling. 
De onderzoeken voor de Zuidergasfabriek zijn in volle gang en het terrein is opgenomen in een 
groter ontwikkelingsgebied (Overamstel); 

• Rotterdam: Naar verwachting zullen de gesprekken met het ministerie van VROM in 2007 
leiden tot een overeenstemming over de hoogte van de rijksbijdrage en de uitvoeringstermijn. 

 

4.6 Veranderingen in aanpak 
In 2006 verandert ten aanzien van aansturing van de aanpak van de Gasfabrieken: 
• Zuid-Holland wil vergroting van de bestuurlijke component van het gasfabriekenprogramma en 

bredere koppeling van herontwikkeling van gasfabrieksterreinen aan de grote (provinciale) 
herstructureringsprojecten. 

 
De volgende overheden zetten de succesvolle aanpak door: 
• Gelderland geeft aan dat de programmabrede aanpak ruimte en mogelijkheden biedt om te 

kunnen inspelen op projecten die versnellen of vertragen; 
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• Noord-Holland brengt geen wijziging in de bestaande voor het programma opgerichte 
projectorganisatie, welke organisatie verantwoording aflegt aan de Commissie van toezicht, 
waarin vanuit de deelnemende gemeenten en VROM aangewezen bestuurlijke 
vertegenwoordigers zitting hebben; 

• Ook Drenthe zet de succesvolle aanpak door. 
 

4.7 Maatschappelijke aspecten 
De programmatische aanpak van voormalige gasfabrieksterreinen fungeert als katalysator bij 
maatschappelijk belangrijke projecten die anders zouden stagneren. Deze projecten leveren vaak 
mooie locaties op. Hieronder zijn enkele voorbeelden van herontwikkelingsprojecten beschreven. In 
bijlage 1 is door middel van een collage een beeld gegeven van de uitstraling van herontwikkelde 
voormalige gasfabrieksterreinen. 
 
De Velpsche Veste 
Het voormalige gasfabrieksterrein te Velp is de eerste locatie die binnen het gasfabriekenprogramma 
van de provincie Gelderland wordt gesaneerd en herontwikkeld. De sanering zal medio 2007 worden 
afgerond. Na de sanering zullen op het terrein circa 80 koop- en huurappartementen en circa 50 
eengezinswoningen worden gebouwd. De wijk, De Velpsche Veste genoemd, is een ontwerp van de 
Vlaamse architect en stedenbouwkundige Jo Crepain. De belangstelling voor de huizen is nu al erg 
groot, hoewel de verkoop en verhuur van de woningen nog moet beginnen. 
 
Cultureel centrum P3 
Op het terrein van het voormalige gasfabrieksterrein in Purmerend is onlangs het cultureel centrum 
P3 geopend. Het gebouwencomplex herbergt een poppodium en verschillende zalen voor het 
oefenen en uitvoeren van popmuziek. Daarnaast zijn op de locatie parkeergelegenheid en los- en 
laadstations gerealiseerd. De heer Krieger, wethouder fysieke leefomgeving van Purmerend, zegt 
hierover: ‘Pas toen de provincie zich er via het Programma Gasfabrieken intensief mee ging 
bemoeien, kwam er echt schot in de zaak. Alleen op eigen kracht was het ons nooit gelukt’. 
 
Deijffelbroek 
Het voormalige gasfabrieksterrein in Pernis (met een oppervlakte van circa 0,65 hectare) lag centraal 
binnen de VINEX-locatie Deijffelbroek, waar 110 woningen zijn gerealiseerd. Buiten de VINEX-
locatie zijn tevens open gaten in de wijk ‘dichtgebreid’ met bouwplannen voor 1 tot 4 woningen. 
Zonder rijksbijdrage vanuit het gasfabriekprogramma was financiering van de sanering hier niet 
mogelijk geweest. 
 

4.8 Saneringstechnieken 
Over het algemeen wordt verdergaand gesaneerd dan de betonplaatvariant, waarvan is uitgegaan bij 
de opzet van het gasfabriekprogramma. Bij de sanering van de voormalige gasfabrieksterreinen 
worden inmiddels zowel traditionele saneringstechnieken als in-situ technieken ingezet. De 
eventuele mix is afhankelijk van de situatie (bodemgesteldheid, verontreinigingen, 
saneringsdoelstelling en beschikbare tijd). 
De gasfabrieken waren gebouwd aan de randen van steden, maar liggen inmiddels door stedengroei 
in dichtbebouwde omgevingen. Voordat gasfabrieksterreinen worden herontwikkeld wil men wel 
zekerheid dat sanering toereikend is omdat na herbouw het terrein niet meer of veel minder 
toegankelijk is voor allerlei toekomstige of huidige in-situ technieken. 
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4.9 Contractering 
De sanering van gasfabrieksterreinen verloopt over het algemeen via het traditionele traject 
(saneringsplan – ontwerp – RAW bestek – uitvoering). Om de creativiteit van de markt aan te boren 
en/of bij toepassing van in-situ technieken, komen geïntegreerde contracten ook steeds vaker voor. 
De ervaringen ermee zijn wisselend: 
• door SMART de vrijheden binnen de bodemsanering in de contracten in te bouwen, zijn de 

verwachte besparingen aanzienlijk; 
• andere contractvormen zouden heel adequaat kunnen zijn voor saneringen, maar vergen kennis 

en durf bij opdrachtgevers en ruimte bij opdrachtnemers om hier vorm aan te geven.  
• het SKB-project ‘Contractering van bodemsaneringsprojecten’, waarin de locatie Alkmaar 

Helderseweg van de provincie Noord-Holland meeloopt, heeft tot doel het wegnemen van 
knelpunten in het proces van contractering, opdat opdrachtgever en opdrachtnemer tot de meest 
kosteneffectieve contractvorm en risicoverdeling komen. 
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Tabel 1a: 

2002-
2004

totale kosten aangevraagde 
rijksbijdrage

toegekende 
rijksbijdrage

2005-
2009

totale kosten aangevraagde 
rijksbijdrage

toegekende 
rijksbijdrage

2010-
2014

totale kosten Benodigde 
rijksbijdrage

totale kosten totale 
benodigde 

rijksbijdrage
Provincie Aantal € € € Aantal € € € Aantal € € € €
Drenthe 2 15.809.703 8.090.000 3.950.000 1 6.544.000 6.000.000 6.000.000 - 22.353.703 8.010.648
Friesland 4 3.274.922 2.777.135 2.018.488 4 8.654.939 4.435.489 4.435.489 6 8.528.597 5.534.951 20.458.458 11.988.928
Groningen 1 9.605.000 5.380.000 1.165.000 2 19.738.000 13.223.000 13.404.000 3 12.900.000 11.606.000 42.242.000 26.175.000
Overijssel 7 33.348.308 18.290.000 7.580.000 4 14.650.000 5.742.800 10.220.000 2 5.940.000 9.560.000 53.938.308 27.360.000
Gelderland 0 7.780 499.158 319.461 16 37.293.951 7.795.000 7.795.000 15 24.862.634 14.076.068 62.164.365 22.190.529
Noord-Holland 15 42.140.814 18.098.710 8.334.014 7 30.556.987 18.791.290 15.792.000 - 2.209.183 12.763.986 74.906.984 36.890.000
Zuid-Holland 8 43.476.000 13.400.130 9.770.000 7 26.892.000 9.300.000 10.900.000 6 29.275.300 18.283.000 99.643.300 38.953.000
Limburg 2 6.500.000 848.569 830.000 2 975.000 1.633.554 1.070.000 3 2.970.000 563.554 10.745.000 2.463.554
Noord-Brabant 3 5.130.586 3.968.302 3.360.302 3 6.361.245 4.682.000 4.500.000 1 6.075.988 508.928 17.567.819 8.369.230
Utrecht 2 905.000 705.000 703.000 2 3.065.000 1.065.000 1.498.000 3 6.136.000 1.493.679 10.106.000 3.694.679

Totaal 44 160.198.113 72.057.004 38.030.265 48 154.731.122 72.668.133 75.614.489 39 98.897.702 74.390.166 414.125.937 186.095.568
34% 37% 30% 131

Multiplier: 2,2

2002-
2004

totale kosten aangevraagde 
rijksbijdrage

toegekende 
rijksbijdrage

2005-
2009

totale kosten aangevraagde 
rijksbijdrage

toegekende 
rijksbijdrage

2010-
2014

totale kosten Benodigde 
rijksbijdrage

totale kosten totale 
benodigde 

rijksbijdrage
Gemeente Aantal € € € Aantal € € € Aantal € € € €
Amsterdam 2 4.670.000 2.570.000 2.570.000 1 59.670.000 32.280.000 32.280.000 2 68.000.000 23.000.000 132.340.000 57.850.000
Rotterdam 3 5.379.487 5.194.575 2.094.575 5 12.807.200 12.550.000 12.550.000 1 20.000.000 20.000.000 38.186.687 34.644.575

Totaal 5 10.049.487 7.764.575 4.664.575 6 72.477.200 44.830.000 44.830.000 3 88.000.000 43.000.000 170.526.687 92.494.575
36% 43% 21% 14

Multiplier: 1,8

Tabel 1b: Totaaloverzicht ingediende aanvragen en toegekende bijdragen voor de gasfabrieksprogramma's per gemeente tot 2015
Periode 1 (2002-2004) Periode 2 (2005-2009) Periode 3 (2010-2014) Periode 1, 2 en 3

Periode 1 (2002-2004) Periode 2 (2005-2009) Periode 3 (2010-2014) Periode 1, 2 en 3

       



 
 

Totale kosten Ten laste van 
rijksbijdrage

(€) (€)
Drenthe
Periode 2002 – 2004 2 6.153.703 1.010.648
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is afgesloten
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is ondertekend
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn gedaan.

2

Periode 2005 – 2009 3 15.200.200 6.000.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract wordt afgesloten 3 15.200.000 6.000.000
Aantal locaties waarover een intentieverklaring wordt ondertekend
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over de aanpak, 
planning en financiering wordt gedaan.
Periode 2010 – 2014
Eventueel periode 2015-> 1.000.000 1.000.000
Totaal geplande verplichtingen 3 22.353.703 8.010.648
Friesland
Periode 2002 – 2004 4,5 8.057.461 4.977.209
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is afgesloten 4,5 8.057.461 4.977.209
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is ondertekend
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn gedaan.
Periode 2005 – 2009 3 5.383.104 2.722.590
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract wordt afgesloten 1 2.591.841 991.812
Aantal locaties waarover een intentieverklaring wordt ondertekend
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over de aanpak, 
planning en financiering wordt gedaan.

2 2.791.262 1.730.778

Periode 2010 – 2014 6,5 8.528.597 5.287.203
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 14 21.969.162 12.987.002
Groningen
Periode 2002 – 2004 3 12.365.000 7.425.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 1 1.165.000 1.165.000

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend 1 6.200.000 2.660.000

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.

1 5.000.000 3.600.000

Periode 2005 – 2009 7 48.500.000 34.100.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is afgesloten 3 20.900.000 14.200.000
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is ondertekend 2 14.700.000 11.600.000
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn gedaan.

2 12.900.000 8.300.000

Periode 2010 – 2014 2 12.900.000 8.300.000
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 12 73.765.000 49.825.000
Overijssel 
Periode 2002 – 2004 1 9.700.000 6.178.900
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 1 9.700.000 6.178.900

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2005 – 2009 3 7.160.000 2.045.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 3 7.160.000 2.045.000

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2010 – 2014 2 13.090.000 3.911.000
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 6 29.950.000 12.134.900

Tabel 2a: Overzicht van de verplichtingen die aangegaan zijn of aangegaan worden voor de 1e, 2e en 
respectievelijk 3e investeringsperiode per provincie
Provincie Aantal

 

     



 

Gelderland
Periode 2002 – 2004 31 7.780 7.780
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.

31

Periode 2005 – 2009 31 54.642.420 18.090.380
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 17

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend 9

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.

5

Periode 2010 – 2014 7.514.165 4.092.369
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 31 62.164.365 22.190.529
Noord-Holland
Periode 2002 – 2004 22 74.906.984 37.173.072
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 22 74.906.984 37.173.072

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2005 – 2009
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2010 – 2014
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 22 74.906.984 37.173.072
Zuid-Holland
Periode 2002 – 2004 11 56.486.000 17.832.566
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is afgesloten 8 43.476.000 11.769.000
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is ondertekend 1 -  -
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn gedaan.

2 -

Periode 2005 – 2009 16 70.049.000 29.801.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is afgesloten 6 26.892.000 8.679.000
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is ondertekend 8 33.783.000 13.622.000
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn gedaan.

2 -

Periode 2010 – 2014 7 29.275.000 18.505.000
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 21 99.643.000 38.953.000
Limbur

-

-

g
Periode 2002 – 2004 2 6.500.000 300.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.

2 6.500.000 300.000

Periode 2005 – 2009 2 975.000 500.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 2

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2010 – 2014 3 2.970.000 1.640.000
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 7 10.445.000 2.440.000  
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Noord-Brabant
Periode 2002 – 2004 2 5.130.586 2.005.937
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 1 4.223.026 2.005.937

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.

1 907.560 -

Periode 2005 – 2009 3 6.361.245 3.252.642
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 3 6.361.245 3.252.642

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2010 – 2014 1 6.075.988 3.110.651
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 6 17.567.819 8.369.230
Utrecht
Periode 2002 – 2004 2 657.935 583.979
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 2 657.935 583.979

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2005 – 2009 2 3.065.000 1.065.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.

2 3.065.000 1.065.000

Periode 2010 – 2014 3 6.136.000 2.045.700
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 7 11.358.935 4.194.679
Totaal
Periode 2002 – 2004 80,5 179.965.449 77.495.091
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 39,5 142.186.406 63.853.097

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend 2 6.200.000 2.660.000

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.

39 12.407.560 3.900.000

Periode 2005 – 2009 70 211.335.969 97.576.612
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 38 79.105.086 35.168.454

Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend 19 48.483.000 25.222.000

Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning 
en financiering zijn of nog wordt gedaan.

13 18.756.262 11.095.778

Periode 2010 – 2014 24,5 86.489.750 46.891.923
Eventueel periode 2015-> 0 1.000.000 1.000.000
Totaal geplande verplichtingen 129 424.123.968 196.278.060  
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Totale kosten Ten laste van 
rijksbijdrage

(€) (€)
Amsterdam
Periode 2002 – 2004 5 128.940.000 57.190.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 1 363.000 119.790
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning en 
financiering zijn of nog wordt gedaan.

4 128.577.000 57.070.210

Periode 2005 – 2009 2 3.400.000 660.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning en 
financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2010 – 2014 1 nog niet bekend nog niet bekend
Eventueel periode 2015->
Totaal geplande verplichtingen 8 132.340.000 57.850.000
Rotterdam
Periode 2002 – 2004 3 5.379.487 2.094.575
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 3 5.379.487 2.094.575
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning en 
financiering zijn of nog wordt gedaan.
Periode 2005 – 2009 5 12.807.200 12.550.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning en 
financiering zijn of nog wordt gedaan.

5 12.807.200 12.550.000

Periode 2010 – 2014 5 20.000.000 20.000.000
Periode 6 228.813.313 138.350.000
Totaal geplande verplichtingen 19 267.000.000 172.994.575
Totaal
Periode 2002 – 2004 8 134.319.487 59.284.575
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 4 5.742.487 2.214.365
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend 0 0 0
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning en 
financiering zijn of nog wordt gedaan.

4 128.577.000 57.070.210

Periode 2005 – 2009 7 16.207.200 13.210.000
Aantal locaties waarover een uitvoeringscontract is of wordt afgesloten 0 0 0
Aantal locaties waarover een intentieverklaring is of wordt ondertekend 0 0 0
Aantal locaties waarover bestuurlijke uitspraken over aanpak, planning en 
financiering zijn of nog wordt gedaan.

5 12.807.200 12.550.000

Periode 2010 – 2014 6 20.000.000 20.000.000
Periode 2015-2019/ 6 228.813.313 138.350.000
Totaal geplande verplichtingen 27 399.340.000 230.844.575

Tabel 2b: Overzicht van de verplichtingen die aangegaan zijn of aangegaan worden voor de 1e, 2e en respectievelijk 3e 
investeringsperiode per gemeente
Provincie Aantal

 

2015-2029

2029
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Periode Periode Periode
2002 – 2004 2005 – 2009 2010 - 2014

€ € € € €
Drenthe 1.010.648 6.000.000 1.000.000 8.010.648
Friesland 4.977.209 2.722.590 5.287.203 12.987.002
Groningen 1.200.000 13.404.000 11.606.000 26.210.000
Overijssel 8.690.000 10.220.000 8.450.000 27.360.000
Gelderland 7.780 18.090.380 4.092.369 22.190.529
Noord-Holland 37.173.072 37.173.072
Zuid-Holland 11.769.000 8.679.000 18.505.000 38.953.000
Limburg 323.554 500.000 1.640.000 2.463.554
Noord-Brabant 2.005.937 3.252.642 3.110.651 8.369.230
Utrecht 583.979 1.065.000 2.045.700 3.694.679

Totaal 67.741.179 63.933.612 54.736.923 1.000.000 187.411.714

38.030.265 75.614.489 72.766.960 1.000.000 187.411.714
Saldo -29.710.914 11.680.877 18.030.037 0

Periode Periode Periode Periode
2002 – 2004 2005 – 2009 2010 - 2014 2015 - 2029

€ € € € €
Amsterdam 57.190.000 660.000 nog niet bekend 0 57.850.000

Rotterdam 2.094.575 12.550.000 20.000.000 138.350.000 172.994.575

Totaal 59.284.575 13.210.000 20.000.000 138.350.000 230.844.575

4.664.575 44.830.000 43.000.000 138.350.000 230.844.575
Saldo -54.620.000 31.620.000 23.000.000 0

Periode Periode Periode
2002 – 2004 2005 – 2009 2010 - 2014

€ € € € €
Provincies 67.741.179 63.933.612 54.736.923 1.000.000 187.411.714

Gemeenten 59.284.575 13.210.000 20.000.000 138.350.000 230.844.575
Totaal 127.025.754 77.143.612 74.736.923 139.350.000 418.256.289

42.694.840 120.444.489 115.766.960 139.350.000 418.256.289
Saldo -84.330.914 43.300.877 41.030.037 0 0

Tabel 3b: Benodigde verplichtingenruimte per gemeente ten laste van de rijksbijdrage

Provincie
Totaal

Toegekend Toe te kennen

Tabel 3a: Benodigde verplichtingenruimte per provincie ten laste van de rijksbijdrage

Provincie
Rest Totaal

Toegekend Toe te kennen

Toegekend Toe te kennen

Tabel 3a+b: Benodigde verplichtingenruimte ten laste van de rijksbijdrage
Rest Totaal
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Periode Periode Periode
2002 – 2004 2005 – 2009 2010 - 2014

€ € € € €
Drenthe 1.010.648 6.000.000 1.000.000 8.010.648
Friesland 864.535 5.837.189 5.287.203 11.988.927
Groningen 1.200.000 13.223.000 11.787.000 26.210.000
Overijssel 6.588.001 11.000.000 9.771.999 27.360.000
Gelderland 7.780 13.687.719 7.405.560 1.089.470 22.190.529
Noord-Holland 20.947.340 15.186.147 1.039.585 37.173.072
Zuid-Holland 8.637.000 11.811.000 18.505.000 38.953.000
Limburg 323.554 500.000 1.640.000 2.463.554
Noord-Brabant 88.579 5.169.999 3.110.651 8.369.229
Utrecht 203.979 1.445.000 2.045.700 3.694.679

Totaal 39.871.416 83.860.054 61.592.698 1.089.470 186.413.638

38.030.265 75.614.489 71.679.414 1.089.470 186.413.638
Saldo -1.841.151 -8.245.565 10.086.716 0

Periode Periode Periode Periode
2002 – 2004 2005 – 2009 2010 - 2014 2015 - 2029

€ € € € €
Amsterdam 2.570.000 32.280.000 23.000.000 57.850.000
Rotterdam 2.094.575 12.550.000 20.000.000 138.350.000 172.994.575

Totaal 4.664.575 44.830.000 43.000.000 138.350.000 230.844.575

4.664.575 44.830.000 43.000.000 138.350.000 230.844.575
Saldo 0 0 0 0

Periode Periode Periode Periode
2002 – 2004 2005 – 2009 2010 - 2014 2015 - 2029

€ € € € €
Provincies 39.871.416 83.860.054 61.592.698 1.089.470 186.413.638

Gemeenten 4.664.575 44.830.000 43.000.000 138.350.000 230.844.575
Totaal 44.535.991 128.690.054 104.592.698 139.439.470 417.258.213

42.694.840 120.444.489 114.679.414 139.439.470 417.258.213
Saldo -1.841.151 -8.245.565 10.086.716 0 0

Toegekend Toe te kennen

Toegekend Toe te kennen

Toegekend Toe te kennen

Tabel 4a+b: Prognose van het uitgaveritme op kasbasis ten laste van de rijksbijdrage
Totaal

Tabel 4b: Prognose van het uitgaveritme op kasbasis per gemeente ten laste van de rijksbijdrage

Gemeente
Totaal

Tabel 4a: Prognose van het uitgaveritme op kasbasis per provincie

Provincie
Rest Totaal
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Provincie  2002-2004  2005-2009  2010-2014  2015-> Totaal  2015-2029
Drenthe 0 3 3
Friesland 3 5 6 14
Groningen 1 4 5
Overijssel 6 4 2 12
Gelderland 0 16 15 31
Noord-Holland 15 7 22 0
Zuid-Holland 6 9 6 21
Limburg 2 2 3 7
Noord-Brabant 0 5 1 6
Utrecht 2 2 3 7
Gemeente
Amsterdam 2 1 2 3 8
Rotterdam 3 2 3 3 11 3
 

Totaal 40 60 41 6 147 6

Tabel  5: Aantallen locaties die per investeringsperiode in uitvoering gaan*

* Als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen kan de aanpak van een locatie naar een andere 
investeringsperiode verschuiven. Tevens kan het bij die start van de saneringsactiviteiten ook 
alleen om een deelsanering gaan; de sanering van de rest van de locatie komt dan niet meer 
als nieuwe activiteit in deze tabel voor.

0
0
0
0
0

0
0
0
0

3
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Provincie
Drenthe 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 15
Friesland 7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3 0 3 0 0 40
Groningen 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8
Overijssel 8 8 6 6 6 6 5 4 49
Gelderland 5 11 9 4 9 11 8 8 8 3 4 2 82
Noord-Holland 22 22 17 17 12 12 8 11 121
Zuid-Holland 9 6 6 5 7 3 2 0 0 2 0 0 40
Limburg 4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 - - 20
Noord-Brabant 3 1 1 1 1 7
Utrecht 1 1 2
Gemeente
Amsterdam 2 2 2 2 2 1 1 1 13
Rotterdam 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 0 28
 
Totaal gereed op 1-1-2007 68 42 37 53 55 50 39 27 18 27 10 2 425

Provincie
Drenthe 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Friesland 14 14 14 14 14 14 14 13 13 14 13 13 164
Groningen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Overijssel 12 12 12 12 12 12 12 4 4 92
Gelderland 23 31 31 26 26 31 31 31 31 23 31 31 346
Noord-Holland 22 22 22 22 22 22 22 22 176
Zuid-Holland 9 21 8 5 8 20 21 2 2 17 0 0 113
Limburg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ? ? 70
Noord-Brabant 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
Utrecht 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
Gemeente
Amsterdam 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 50
Rotterdam 7 11 11 11 11 11 11 10 10 7 11 11 122
 

Totaal maximum 119 121 108 122 125 142 143 108 108 113 76 76 1361
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Totaal gereed op 1-1-2007 68 42 37 53 55 50 39 27 18 27 10 2 425 31%
Totaal maximum 119 121 108 122 125 142 143 108 108 113 76 76 1361
Resteert 51 80 72 70 71 93 105 81 90 86 66 74 936 69%

Tabel 6: Doorlopen stadia [aantal locaties]

Tabel 6: Doorlopen stadia [aantal locaties]

[Aantal locaties gereed**]

[Maximum aantal locaties]
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Bijlagen  

Bijlage 1 Collage herontwikkeling voormalige gasfabrieksterreinen 
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Special Gasfabrieken Gelderland 
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Nieuwsbrief augustus 2006 provincie Noord-Holland 
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Gasfabriek Tuinlaan Pernis 
Gasfabriek 
Aan de Tuinlaan in Pernis was van 1921 tot 1950 
een gasfabriek gevestigd. Vanaf 1951 werd het 
terrein gebruikt door het Gemeentelijke Energie 
Bedrijf (GEB, later Eneco) als karrenloods, 
ketelhuis, bergruimte en reserveruimte. Later werd 
het een opslagplaats voor een sloopbedrijf. Het 
gasfabrieksterrein was 0,65 hectare groot en aan 
drie zijden omringd door sloten, die doorliepen naar 
de voormalige Pernisser haven. 
 

 
 
Bodemsanering 
Verspreid over de hele locatie waren tot een diepte 
van maximaal NAP -6 m bodemverontreinigingen 
ontstaan, zowel in de grond als in het grondwater. 
Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken 
Rotterdam heeft in opdracht van de gemeente het 
saneringsplan opgesteld. Hoofdlijn daarbij was dat 
het bouwrijp maken gelijktijdig met de 
bodemsanering werd uitgevoerd. De 
besteksbepalingen werden zodanig opgesteld dat 
onderscheid kon worden gemaakt tussen de kosten 
voor de sanering en de kosten voor de 
planontwikkeling. 
 

 
 
De grondsanering is inmidels afgerond. De 
grondwatersanering, teneinde een stabiele 
eindsituatie te realiseren, loopt nog (maximaal nog 
20 jaar). Deze grondwatersanering is nodig gezien 
de restverontreinigingen ter plaatse. 
 
 
 

Herontwikkeling 
Het gasfabrieksterrein ligt in de VINEX-locatie 
Deijffelbroek en vormde een aanzienlijke drempel 
voor (financiering van) de herontwikkeling. Er 
bestonden al jaren plannen om het terrein te 
bebouwen en met het beschikbaar komen van de 
rijksbijdrage vanuit het programma, kon vanaf 1999 
de voorbereiding van de planontwikkeling in gang 
worden gezet.  
 

 
 
Op de locatie zijn inmiddels circa 110 woningen 
gerealiseerd. Daarnaast zijn open gaten in de wijk 
‘dichtgebreid’ met bouwplannen voor 1 tot 4 
woningen. Tevens is de infrastructuur aanmerkelijk 
verbeterd. De sanering is geïntegreerd met de 
planontwikkeling op de VINEX-locatie, ten aanzien 
van ruimtelijke planvorming, planning, afstemming, 
samenwerking, technische uitwerking, uitvoering en 
financiën. Inmiddels zijn de woningen betrokken en 
heeft een en ander geresulteerd in een grote 
kwaliteitsslag voor Pernis. 
 

 
 
Er is een gebruiksrestrictie meegegeven aan de 
(toekomstige) bewoners in de vorm van een advies 
om niet door de leeflaag te graven en om de 
doorspuitputten en peilbuizen van het 
grondwatersysteem intact te laten. Dit is onder 
meer gebeurd via een notitie van de gemeente aan 
de projectontwikkelaar en woningbouwvereniging, 
als bijlage bij het grondtransport.  
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Bijlage 2 Samenstelling werkgroep 
 
Vertegenwoordiger Organisatie Afdeling 
   
Stuurgroep   
De heer dr. H. Bleker Provincie Groningen Gedeputeerde 
De heer M.F.A. van Diessen Provincie Gelderland Gedeputeerde 
Mevrouw. T. Klip-Martin Provincie Drenthe Gedeputeerde 
   
Werkgroep   
De heer B. Bannink Provincie Utrecht sector Bodemsanering 
De heer M. Beckman Lapré Ministerie van VROM directie LMV / IPC 635 
De heer H.H. Booij Provincie Drenthe afdeling Bodem 
De heer J. Harthoorn Provincie Noord-Brabant bureau Bodem 
De heer R.F.M. Lamers Provincie Groningen bureau Afval & Bodemsanering 
De heer B.B. Leest Provincie Fryslân tiim Boaiem 
Mevrouw G. van Leeuwen Provincie Gelderland afdeling Bodem en Afval 
Mevrouw ir. H.X. van Rhijn-
Stumphius 

Ingenieursbureau 
Gemeentewerken Rotterdam 

Marktgroep Milieu en Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

De heer K. Rondaij Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
Amsterdam 

Sector Bodem en Afval 

De heer ing. A.W. Vorstenburg 
(voorzitter) 

Provincie Zuid-Holland afdeling Bodemsanering 

Mevrouw C. Vrauwdeunt Provincie Noord-Holland Afdeling Milieubeheer en 
Bodemsanering 

De heer H.P. van Wijk Provincie Overijssel team Bodemsanering 
De heer J. Zwanenburg Provincie Limburg afd. Stedelijke Leefomgeving 
   
Ondersteuning   
De heer ing. R.C.B. de Boer SenterNovem Bodem+ 
De heer ing. Th.H.M. Maas SenterNovem Bodem+ 
 
Agendalid   
De heer E.M. Janse Provincie Zeeland afdeling Milieuhygiëne 
Mevrouw ir F.J. Klink Interprovinciaal Overleg Interprovinciale Projectorganisatie 

Milieu 
De heer H.J.M. Meuffels DCMR Milieudienst Rijnmond bureau Bodem Rotterdam 
De heer J.S. Smittenberg Provincie Groningen bureau Afval & Bodemsanering 
 

   42 


