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Memo 
Kenmerk thm/2009.00091 

Aan Stuurgroep gasfabrieken 

Kopie Werkgroep B08 

Van Remco de Boer, Thom Maas (Bodem+) 

Datum  2 april 2009 

Onderwerp Herijking programma gasfabrieken 
  
Aanleiding 
De afspraken met VROM vanuit de intentieverklaring1 over het gasfabriekprogramma lopen tot 20152. 
In de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportage over 2007 aan minister Cramer hebben de bevoegde 
overheden aangegeven dat ze schatten voor de derde en laatste programmaperiode (2010-2014) nog 
minimaal € 155,7 miljoen nodig te hebben3. Deze raming was nog onzeker en vanuit B08 is toegezegd 
dat de gezamenlijke overheden in 2008 dit bedrag zullen herijken vóór medio november, zodat dit op tijd 
kan worden ingebracht bij de budgetverdeling. 
De geraamde saneringskosten zijn geactualiseerd op basis van de huidige inzichten in sanerings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden en actuele prijspeilen. Uiteraard zijn, in lijn met de brief van 4 maart 2008 
over 'Netteren van bestaande specifieke regelingen; Wet bodembescherming', alle bedragen genetteerd. 
 
Als reactie op de voortgangsrapportage over 2006 geeft de minister aan dat: 
• bij het toekennen van middelen zo mogelijk rekening zal worden gehouden met de resultaten van 

deze herijking; 
• de voorkeur uitgaat naar een finale financiële afwikkeling van het gasfabriekenprogramma in 2015; 
• de rijksbijdrage van 1/3 alleen hoger kan worden gesteld als blijkt dat er sprake is van een duidelijke 

verbetering van de milieukwaliteit dan wel een andere motivatie. 
 

Doel 
Gelet op bovenstaande is het doel van de herijking per bevoegd gezag een overzicht te geven van de 
volgende zaken en deze gezamenlijk in te dienen bij het Ministerie van VROM: 
1. De veelal al geaccordeerde gasfabriekenprogramma's (2002-2014) actualiseren voor wat betreft 

planning en benodigde rijksbijdrage voor de laatste programmaperiode (voor zover relevant worden 
de kosten van nazorg ook opgenomen); 

2. De argumentatie voor de hogere benodigde rijksbijdrage (dan 1/3 van de totale werkelijke kosten) 
 

Gevolgde procedure 
De herijking heeft de volgende stappen doorlopen: 
• opstellen rekenblad met toelichting; 
• invullen rekenblad door de overheden en aanleveren aan Bodem+; 
• totaliseren gegevens, controleren en vinden aansluiting op voortgangsrapportages door Bodem+; 
• bespreking van de resultaten op 25-9-2008 in de projectgroep B08; 
• bijstelling gegevens; 
• bespreking van de resultaten op 8-10-2008 (Bodem+/VROM); 
• schriftelijke commentaarronde op de conceptnotitie; 
• ambtelijke aanbieding van deze notitie (versie 3) aan de werkgroep budgetverdeling, op 10-12-2008; 
• analyse van de multiplier door Bodem+: bestudering van de beschikkingen (2002-2004 en 2005-

2009) met daarin de bestuurlijk gebonden bedragen en van alle voortgangsrapportages en de 
her ijking voor de kostenkant. 

                                                 
1 De ‘Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gasfabriekterreinen’ omvat 148 gasfabrieklocaties. 
2 Voor Rotterdam zijn afwijkende afspraken vastgelegd, waardoor het programma daar langer zal doorlopen; 
daar zal ook na 2015 een rijksbijdrage nodig zijn. 
3 Dat was exclusief de € 8,4 mln voor aan gasfabrieken gerelateerde waterbodemsaneringen in Friesland. 
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Een aantal van deze stappen is hierna toegelicht. 
 
Uitwerking in rekenblad 
In het rekenblad met toelichting is een opzet gegeven voor een gecoördineerde herijking. 
 
Voordeel van deze herijking is de vergelijkbaarheid en ontwikkeling van de resultaten op 
programmaniveau, waardoor een consistent beeld is neergezet over voortgang en benodigde middelen, 
terwijl afwijkingen zijn gemotiveerd.  
 
De herijkingopzet is verwerkt in drie tabellen. 
Tabel Inhoud 
1 een samenvatting van de nog benodigde rijksmiddelen in relatie tot de gehele 

programmaperiode, aangevuld met een specifieke ruimte om reeds programmatisch gemaakte 
afspraken met het Ministerie weer te geven, zie bijlage 1. 

2 opgave lopende verplichtingen (periode tot 2010): maakt inzichtelijk welke verplichtingen 
per locatie zijn aangegaan (of voor 2008/2009 nog worden aangegaan) binnen de 
programmaperiode. 

3 nog te verplichten opgave (periode 2010-2014): maakt inzichtelijk welke verplichtingen per 
locatie in de laatste periode zullen worden aangegaan. 

 
In tabel 2 en 3 is ook expliciet aangegeven wat de doorlooptijd (planning) is van de projecten.  
Onder tabel 3 was er specifieke ruimte om eventuele opmerkingen over een doorlopende sanering na 
2015 op te nemen (indien hiermee grote bedragen te verwac hten zijn).  
 
Resultaten 
Afgesproken is te rapporteren op programmaniveau. Dit houdt in dat in deze rapportage zijn opgenomen: 
• de totalen van tabel 1 waaruit de Benodigde Rijksbijdrage periode 2010-2014 volgt, zie bijlage 1; 
• de prognose van de doorlooptijd van de projecten. 
 
Benodigde Rijksbijdrage periode 2010-2014 
Voor de derde programmaperiode (2010-2014) hebben de gezamenlijke overheden circa € 145,7 miljoen 
Rijksbijdrage nodig 4, zie bijlage 1. Dat is inclusief de aan de gasfabrieken gerelateerde 
waterbodemsaneringen van Friesland en Amsterdam. 
 
Multiplier 
Uit de analyse van de multiplier blijkt dat deze in 2003 rond de 2,47 (40% rijksbijdrage) zat en op basis 
van de gegevens van de herijking op 2,21 (45% rijksbijdrage) uitkomt (zonder Rotterdam). Duidelijk is 
dat: 
• in de beschikkingen voor de periode 2002-2004, ook de bestuurlijk gebonden bedragen staan voor 

de periode 2005-2014;   
• de multiplier vanaf het begin al ruim onder de 3 (meer dan 33% rijksbijdrage) ligt; 
• in de beschikkingen voor de periode 2002-2004, VROM daarmee impliciet accoord is gegaan; 
• maar liefst meer dan 50% van de kosten wordt gefinancieerd buiten de rijksbijdrage om! 
De behaalde multiplier verschilt per locatie en is uiteraard het gunstigst op dynamische locaties. 
Locaties/ situaties waar dat ongunstiger uitpakt: 
• statische locaties; 
• waar beheersmaatregelen worden getroffen; 
• waterbodems; 
• waar verplichtingen zijn aangegaan onder het oude regiem (90% rijksbijdrage); 
• waar cofinanciering door energiebedrijven is beperkt door overeenkomst op basis van voorgaande 

wet- en regelgeving, danwel in sommige regio’s niet mogelijk was; 
• regio’s met beperkte herontwikkelingsmogelijkheden (slechte economische situatie). 

                                                 
4 Dit bedrag is inmiddels achterhaald: Na 31-12-2008 is op verzoek van VROM met Amsterdam afgesproken 
om een deel van haar opgave en ook de daarmee gepaard gaande rijksbijdrage te temporiseren. 
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Het behalen van de beoogde multiplier in de laatste programmaperiode is voor een deel van de locaties, 
vanwege het ontbreken van ruimtelijke ontwikkeling/dynamiek, een probleem, zo niet een onmogelijke 
opgave. De kosten van de aanpak van de gasfabrieken worden mede gefinancierd met de opbrengsten 
van de (her)ontwikkeling van locaties en gebieden. Bij veel locaties komen de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen alleen tot stand als er voor het saneren en ontwikkelen een prikkel beschikbaar is 
(financieel, juridisch, anderszins). De huidige financieel-economische crisis maakt een succesvol beroep 
op bijdragen van derden echter te meer twijfelachtig. 
 
Prognose doorlooptijd 
Ter illustratie is hieronder zowel in een tabel als in een diagram per periode het aantal locaties 
aangegeven dat start met: 
• grondsanering; 
• herontwikkeling; 
• grondwatersanering. 
en tevens het aantal locaties waarvan de sanering wordt afgerond. 
 
Duidelijk is dat na 2014 geen grondsaneringen meer plaatsvinden: die zijn voor die tijd gestart 
(Rotterdam uitgezonderd: andere afspraken). In 2015 starten nog 4 grondwatersaneringen op en 75,5 
(grondwater/in-situ)saneringen (circa 50% van alle gasfabrieklocaties) lopen nog door tot (soms ver) na 
2014. Dat is geen ver rassing. In alle voortgangsrapportages is gemeld dat het hele traject van de 
aanpak/herontwikkeling van deze locaties een lange doorlooptijd vergt. 
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Bijlage 1: Samenvatting Rijksbijdrage; Herijking Programma gasfabrieken
10-12-2008

Zuid Holland
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 9 38.743.930 1.000.000 12.196.802
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 12 44.444.000 2.000.000 21.729.600

21 83.187.930 3.000.000 33.926.402

Programmatische bijdrage rijk (€) 0
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 9.770.000
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 10.900.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 13.256.402

Amsterdam
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 64.957.265 nvt 32.193.675
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 131.340.569 nvt 59.800.628

196.297.834 91.994.303

Programmatische bijdrage rijk (€) excl. 19% BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 0
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009* 19.794.872
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 72.199.432
*De Rijksbijdrage Westergas tot 2010 niet meegenomen omdat deze o.i. uit andere budgetten zijn bekostigd

Gelderland
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 17,5 22.993.909 nvt 8.057.188
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 13,5 34.798.392 500.000 12.454.578

31 57.792.301 20.511.766

Programmatische bijdrage rijk (€)
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 319.461
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 7.795.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 12.397.305

Noord-Brabant
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 5 11.475.000 6.137.000
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 2 5.175.000 1.035.000

7 16.650.000 7.172.000

Programmatische bijdrage rijk (€)
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 3.360.000
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 4.500.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 0

Bandbreedte bijdrage
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)



Overijssel
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 44.047.479 0 19.329.972
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 10.184.874 0 3.879.218

54.232.353 0 23.209.190

Programmatische bijdrage rijk (€) incl. BTW excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 7.580.000 6.369.748
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 10.220.000 8.588.235
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 8.251.207

Groningen
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties
(€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 4 20.656.224 15.427.819
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 1 4.785.714 3.828.571

5 25.441.939 0 19.256.391

Programmatische bijdrage rijk (€) incl. BTW excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 2.598.400 2.183.529
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 13.400.000 11.260.504
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 5.812.357

Utrecht
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 3.955.968 300.000 1.859.673
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 7 2.575.000 200.000 1.057.475

6.530.968 2.917.148

Programmatische bijdrage rijk (€) incl. BTW excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 703.000 590.756
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 1.498.000 1.258.824
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 1.067.568

Noord-Holland
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 70.224.957 nvt 30.809.490
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 0 nvt 0

70.224.957 30.809.490

Programmatische bijdrage rijk (€)
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 3.334.014
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 15.791.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 11.684.476

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)



Friesland
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 5 10.922.016 nvt 4.844.304
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 9 11.004.354 nvt 5.884.741

21.926.370 10.729.045

Programmatische bijdrage rijk (€) incl. BTW excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 2.018.488 1.696.208
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 4.435.489 3.727.302
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 5.305.535

Rijksbijdrage gasfabriek waterbodems Fryslan
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

saneringskosten Sanering Totaal Benodigd
gafa+onderh slib (berekend)

Lopende verplichtingen 4.416.115 nvt 2.899.341
Nog aan te gane verplichtingen 9.281.791 nvt 4.867.998

13.697.906 7.767.339

Programmatische bijdrage rijk (€) incl. BTW excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 1.453.814 1.221.692
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 2.153.694 1.809.827
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 4.735.819

Rotterdam
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties (€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 12.535.000 0 12.228.500
Nog aan te gane verplichtingen tot 2015 (bijlage 2) 17.275.000 0 14.746.250

29.810.000 26.974.750

Programmatische bijdrage rijk (€) incl. BTW excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 2.094.575 1.954.000
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 12.550.000 11.700.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015** 10.980.000
* Er zijn specifieke afspraken voor Rotterdam
**Uitkomst moet zijn 14,75 - 3,77 (restant periode 2005-2009) = 10,98 miloen euro excl. BTW

Limburg
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties
(€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 0 0 0
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 5 3.980.000 0 1.613.575

5 3.980.000 0 1.613.575

Programmatische bijdrage rijk (€) incl. BTW excl. BTW
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 830.000 697.479
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 1.070.000 899.160
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 16.936

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)



Drenthe
Gasfabrieklocaties Aatal Geraamde kosten

locaties
(€ excl. BTW)

Sanering Sanering Totaal Benodigd
(berekend)

Lopende verplichtingen (bijlage 1) 3
Nog aan te gane verplichtingen (bijlage 2) 0

3 0 0 8.100.000

Programmatische bijdrage rijk (€)
Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 3.950.000
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 6.000.000
Benodigde Rijksbijdrage 2010-2015 0

Totaal
Aatal Bijdrage Rijk Bijdrage Rijk (€)
locaties (€ Voortgangsrap)

Toegekende Rijksbijdrage 2002-2004 42.694.840 36.557.938
Toegekende Rijksbijdrage 2005-2009 120.443.489 107.954.361
Totaal benodigde rijksbijdrage 2010-2015 155.706.643 3.700.000 145.707.037

318.844.972 290.219.336

Correctie AD, NH, GR Rijksbijdrage 2002-2004 6.136.600
Correctie AD, GR Rijksbijdrage 2005-2009 12.489.128

Aansluiting Rijksbijdrage 2002-2004 -302 42.694.538
Aansluiting Rijksbijdrage 2005-2009 0 120.443.489

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)

Bijdrage Rijk (€)

Bandbreedte kosten
(€ excl. BTW)


