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Geachte mevrouw Nijhof,
Uw fractie heeft vragen gesteld over de ontstane vertraging bij de bouw van de nieuwe
Boekelosebrug. In deze brief leest u onze reactie op uw vragen.
Wij merken op, dat u in uw vragen eigenlijk alleen in gaat op de bodemverontreiniging als oorzaak
voor de vertraging. Dat terwijl wij in onze informatiebrief hebben aangegeven dat de voornaamste
redenen voor de vertraging zijn dat het ontwerp-traject meer tijd heeft gevraagd dan
oorspronkelijk gedacht, en dat er daarnaast een bodem- en grondwaterverontreiniging
aangetroffen is. De aannemer meent dat beide issues in de risicosfeer van de gemeente liggen. Wij
kunnen ons daar niet in vinden. Vooralsnog zien wij geen reden om af te wijken van de
contractuele uitgangspunten. Dit betekent dat de aannemer door het overschrijden van de
contractueel afgesproken mijlpaaldatum van 1 januari 2019 een boete verschuldigd is. Op dit
moment wordt over het verschil van inzicht overleg gevoerd.
Vraag 1. Vallen de onvoorziene kosten van het saneren binnen de kosten raming?
De kosten van het saneren kunnen worden opgevangen binnen het budget dat is opgenomen voor
de bodemsanering in de grondexploitatie van de zuidelijke Laan Hart van Zuid.
Vraag 2. Zo nee, hoe denkt de wethouder het ontstane gat te dichten in de begroting?
Verwezen wordt naar de beantwoording van vraag 1.
Vraag 3. Is de wethouder voornemens te achterhalen hoe de verontreinigingen zijn ontstaan?
De verontreiniging betreft een historische verontreiniging die samenhangt met het industrieel
gebruik van het terrein in het verleden.
Het is ook niet zozeer dat een bodemverontreiniging niet was voorzien. Het onvoorzien zit er in dat
op een deel van het terrein meer verontreiniging is aangetroffen dan bij inschrijving door de
aannemer kon worden bepaald.
Vraag 4. Indien ja, zijn de saneringskosten en hieruit verdere ontstane kosten te verhalen op
een derde?
Er is sprake van een historische verontreiniging die grotendeels is ontstaan voor 1 januari 1975.
Op grond van artikel 75 lid 1 Wbb is geen kostenverhaal mogelijk bij verontreinigingen die voor 1
januari 1975 zijn ontstaan. p

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres

E-mailadres

Hazenweg 121

gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Bladnummer
2

Zaaknummer
2278190

Uw kenmerk

Vraag 5. Welke extra kosten naast saneringskosten( en de hoogte ervan) ontstaan er nog
meer door de vertraging van geschat een half jaar?
We hebben de aannemer laten weten dat hij alles in het werk moet stellen en
versnellingsmaatregelen moet treffen om de verwachte vertraging in te halen. We zijn hierover
met de aannemer in gesprek. Onderdeel van deze gesprekken zijn ook de eventuele kosten als
gevolg van de vertraging en wie de verantwoordelijkheid voor deze kosten zou moeten dragen.
Vraag 6. Heeft deze onvoorziene bodem- en grondwaterverontreiniging verder nog
consequenties voor de omgeving c.q. belendingen, wonen en bedrijven?
Er zijn momenteel geen risico’s voor mens en milieu. De aangetroffen verontreinigingen zijn en
worden gesaneerd zodat de medewerkers van het aannemersbedrijf veilig kunnen werken.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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