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Kernboodschap   

De gemeente Haarlem sluit een vaststellingsovereenkomst met Koninklijke Joh. 

Enschedé B.V. waarin afspraken zijn vastgelegd over een schikking in der minne. 

Op basis van deze overeenkomst wordt een lang lopende gerechtelijke procedure 

over het veroorzaken van een bodemverontreiniging beëindigd. In verband met de 

huidige bedrijfssituatie bij Koninklijke Joh Enschedé B.V. is het maatschappelijk 

en sociaal wenselijk de overeenkomst voor 1 februari 2018 vast te stellen. Mede 

dankzij de overeenkomst wordt Koninklijke Joh. Enschedé BV in de gelegenheid 

gesteld de bedrijfsvoering in Haarlem voort te zetten waardoor een 60-tal 

arbeidsplaatsen in de Waarderpolder behouden kunnen blijven. Daarnaast is het 

beëindigen van een ruim 25 jaar slepende, geld, tijd, capaciteit en energie rovende 

gerechtelijke procedure een positieve bijkomstigheid van deze overeenkomst.    

 

De vaststellingsovereenkomst wordt bijgesloten als bijlage. Het college legt bij dit 

besluit de geheimhouding van de vaststellingsovereenkomst op aan de commissie 

bestuur op grond van artikel 86, tweede lid,  Gemeentewet. Hiervan is geen 

bekrachtiging nodig. Het college is bevoegd tot opheffing van de geheimhouding. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. de vaststellingsovereenkomst gemeente Haarlem/Koninklijke Joh. Enschedé 

B.V. aan te gaan. 

2. Het college legt geheimhouding van de vaststellingsovereenkomst op aan de 

commissie bestuur op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet. 

Dit op grond van de financiële en economische belangen van de gemeente 

Haarlem en ter voorkoming van onevenredige benadeling van Koninklijke Joh. 

Enschedé B.V. zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g 
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van de Wet openbaarheid van bestuur. Uit de aard van de materie wordt de 

geheimhouding voor onbepaalde duur opgelegd. 

3. Akkoord te gaan met beëindiging van de gerechtelijke procedure tegen 

Koninklijke Joh. Enschedé B.V. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

1. Inleiding  

In 1992 heeft de gemeente Haarlem de firma Joh. Enschedé aansprakelijk gesteld voor het 

verontreinigen van de Haarlemse bodem. Na een lange procedure tot aan de Hoge Raad is de 

zaak na cassatie in 2015 terugverwezen naar het Hof in Den Haag. De gerechtelijke 

procedure ligt sindsdien stil. In verband met de huidige zeer slechte financiële situatie van 

Koninklijke Joh. Enschedé B.V. is door het bedrijf verzocht om tot het beëindigen van de 

procedure te komen middels een schikking in der minne. Mede door de beëindiging van de 

procedure wordt een nieuwe bedrijfsvoering van Koninklijke Joh. Enschedé  B.V. in Haarlem 

mogelijk gemaakt. Hierdoor blijven een 60-tal arbeidsplaatsen in de Waarderpolder 

behouden. De beëindiging van de gerechtelijke procedure is ook voor Haarlem wenselijk in 

verband met de proceskosten, de druk op de personele bezetting, de tijdsduur van het nog te 

bewandelen traject en de onzekere uitkomst van dit traject. 

 

2. Besluitpunten college 

1. de vaststellingsovereenkomst gemeente Haarlem/Koninklijke Joh. Enschedé  B.V. aan te 

gaan 

2. Het college legt geheimhouding van de vaststellingsovereenkomst op aan de commissie 

bestuur op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet. Dit op grond van de 

financiële en economische belangen van de gemeente Haarlem en ter voorkoming van 

onevenredige benadeling van Koninklijke Joh. Enschedé B.V. zoals bedoeld in artikel 10, 

tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Uit de aard van de 

materie wordt de geheimhouding voor onbepaalde duur opgelegd. 

3.Akkoord te gaan met beëindiging van de gerechtelijke procedure tegen Koninklijke Joh. 

Enschedé  B.V. 

 

3. Beoogd resultaat 

Koninklijke Joh. Enschedé  B.V. levert een bijdrage aan de saneringskosten van  de ernstige 

bodemverontreiniging onder de Bakenessergracht en omgeving. 
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4. Argumenten 

1. Met dit besluit wordt de langlopende rechtszaak tegen Koninklijke Joh. Enschedé  B.V. 

beëindigd 

De gemeente procedeert reeds 25 jaar tegen Koninklijke Joh. Enschedé  B.V. met als doel een 

bijdrage voor de saneringskosten van de bodemverontreiniging onder de Bakenessergracht 

e.o. De juridische procedure is kostbaar en de uitkomst is onzeker. Door in de 

vaststellingsovereenkomst een regeling vast te leggen voor een bijdrage van Koninklijke Joh. 

Enschedé B.V. in de kosten, zijn beide partijen verzekerd van een regeling waarin ze zich 

kunnen vinden. Mede door de beëindiging van de procedure wordt een nieuwe 

bedrijfsvoering van Koninklijke Joh. Enschedé B.V. in Haarlem mogelijk gemaakt. Hierdoor 

blijven een 60-tal arbeidsplaatsen in de Waarderpolder behouden. 

 

2 Het besluit past in het ingezet beleid.   

De vaststellingsovereenkomst past binnen de uitgangspunten van het bodemprogramma 

Haarlem 2016-2020 (RB 2015/306730), dat past in programma 4.1 Duurzame stedelijke 

ontwikkeling. Het draagt bij aan de uitvoering van bodemsaneringsprojecten en past in de 

doelstelling van een gezonde en duurzame leefomgeving. 

 

3 Koninklijke Joh. Enschedé  B.V. levert een bijdrage aan de saneringskosten van de ernstige 

bodemverontreiniging onder de Bakenessergracht e.o. 

De doelstelling van de gemeente om Koninklijke Joh. Enschedé  B.V. een bijdrage te laten 

leveren aan de saneringskosten van de bodemverontreiniging onder de Bakenessergracht e.o. 

wordt door het aangaan van de vaststellingsovereenkomst gehaald. De uitkomst van het 

alternatieve scenario van voortzetting van de gerechtelijke procedure was onzeker. 

 

4. In de huidige financiële situatie van Koninklijke Joh. Enschedé B.V. is dit besluit de beste 

manier om het beoogd resultaat te halen.  

Dankzij de schikking betaalt de veroorzaker van de bodemverontreiniging mee aan de 

saneringskosten maar wordt het de veroorzaker ook mogelijk gemaakt de bedrijfsvoering in 

Haarlem te continueren. 

 

5. De vaststellingsovereenkomst is geheim op grond van de Wet openbaarheid bestuur 

In dit specifieke geval legt het college geheimhouding op, omdat de inhoud van de 

vaststellingsovereenkomst consequenties heeft voor de positie van de gemeente in de lopende 

juridische procedure. Ter voorkoming van schending van het procesbelang van de gemeente 

wordt geheimhouding opgelegd op grond van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de 

Wet openbaarheid bestuur.  

Ook de belangen van Koninklijke Joh. Enschedé B.V. worden door openbaarmaking van de 

vaststellingsovereenkomst geschonden. Het gaat in dit geval om een financiële regeling 

waarbij bij openbaarmaking onevenredige benadeling van het bedrijf kan optreden. Hierbij 

wordt beroep gedaan op artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wet openbaarheid 

van bestuur. Uit de aard van de materie wordt de geheimhouding voor onbepaalde duur 

opgelegd. De gemeente controleert halfjaarlijks alle geheimhoudingsbesluiten en daar waar 

mogelijk wordt de geheimhouding opgeheven. 

 

6. financiële paragraaf   

De mogelijke financiële gevolgen worden verrekend met het bodemprogramma. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Doorgaan met juridische procedure zou mogelijk meer baten opleveren 

Het doorzetten van de juridische procedure zou theoretisch mogelijk meer baten opleveren. 

De uitkomst van de procedure is echter nog zeer onzeker is, duurt lang en zal de baten 

beperken. 

 

2. Mogelijk faillissement Koninklijke Joh. Enschedé  B.V. 

Het risico bestaat dat de Koninklijke Joh. Enschedé  B.V.- lopende het in de 

vaststellingsovereenkomst bepaalde financiële traject - alsnog haar bedrijfsactiviteiten moet 

beëindigen. Het in de overeenkomst bepaalde komt dan definitief te vervallen. Bij een 

gerechtelijke procedure zou de zaak dan echter ook direct beëindigd zijn. 

 

6. Uitvoering 

Nadat de overeenkomst is gesloten zal de juridische procedure bij het Hof Den Haag worden 

beëindigd door de stadsadvocaat. 

 

7. Bijlage 

Vaststellingsovereenkomst gemeente Haarlem/Koninklijke Joh. Enschedé B.V.(geheim) 

 


