
 

Collegebesluit 
Onderwerp: verzoek aan het Ministerie van I&M om een financiële bijdrage voor 

sanering van de bodemverontreiniging “Klokhuisplein  e.o” (vml. Joh. Enschedeterrein) 

 

BBV nr: 2014/221302 

 

1. Inleiding 

De gemeente Haarlem probeert door middel van een juridische procedure de kosten als 

gevolg van de bodemverontreiniging “Klokhuisplein e.o.” te verhalen op Joh. Enschede BV. 

De procedure is in de cassatie-fase bij de Hoge Raad. De kern van de bodemverontreiniging 

bevindt zich op gemeentelijk eigendom en dient met spoed gesaneerd te worden. In de brief 

aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verzocht om een definitieve bijdrage in 

de gemaakte kosten en een voorlopige bijdrage in de te maken kosten. Het Ministerie heeft 

laten weten dat het verzoek zal worden gehonoreerd maar heeft daarbij aangegeven dat er een 

goed gemotiveerde brief door de gemeente dient te worden ingediend.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu  per brief te verzoeken voor € 4.093.976  bij te 

dragen in de saneringskosten van de bodemverontreiniging “Klokhuisplein e.o”  

2. De bijdrage van  € 4.093.976  te doteren aan de reserve Bodemprogramma. Na ontvangst 

van de bijdrage wordt deze financieel verwerkt in de eerstvolgende bestuursrapportage.   

3. het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie beheer.  

4. de betrokkenen worden geïnformeerd. 

3. Beoogd resultaat 

Een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de reeds gemaakte kosten en 

een voorlopige bijdrage in de te maken sanerings- en proceskosten van het geval van 

bodemverontreiniging “Klokhuisplein e.o.”.   

 

4. Argumenten 

Een gerechtelijke uitspraak over het kostenverhaal wordt niet voor medio 2015 verwacht.  In 

verband met de spoedeisendheid van de sanering op de omringende terreindelen is een 

actieve saneringsaanpak op korte termijn noodzakelijk. Daarom doet de gemeente Haarlem 

een verzoek tot een voorlopige bijdrage in de te maken saneringskosten voor de omringende 

terreindelen.   

 

5. Financiële paragraaf 

De bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de toekomstige sanerings- en 

proceskosten is een voorlopige bijdrage. Op het moment dat is gebleken dat via gerechtelijke 

weg geen kosten op Joh. Enschede verhaald kunnen worden, wordt deze bijdrage definitief.  

Indien via de gerechtelijke weg wel kosten worden verhaald dan worden deze naar rato 

verrekend met het Ministerie.  

Daarnaast is in de brief aan het Ministerie een financiële afhandeling opgenomen van de 

sinds 1990 door de gemeente Haarlem gemaakte saneringskosten op de voormalige 

bedrijfslocatie en de reeds door het Ministerie toegewezen bijdragen. De basis voor de 

bijdragen van het Ministerie is vastgelegd in een convenant tussen de Staat en de gemeente 

Haarlem.  



 

 

 

 

 

 

Om tot definitieve afhandeling van de gemaakte en te maken saneringskosten te komen 

verzoekt de gemeente Haarlem om een bijdrage van € 4.093.976 in de kosten.  

De bijdrage van  € 4.093.976  wordt gedoteerd aan de reserve Bodemprogramma (071012 

Reserve Bodemprogramma 2010-2014; 28601 dotatie reserves tgv balans). Na ontvangst van 

de bijdrage wordt het bedrag verwerkt in de eerst volgende bestuursrapportage, 

Bodemprogramma exploitatie kostenplaats 675005-83410 overige baten. 

 

6. Kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen 

 

7. Communicatie 

De betrokkenen worden geïnformeerd. 

 

8. Bijlage 

Brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met het verzoek om een bijdrage in de 

sanerings- en proceskosten van de bodemverontreiniging  “Klokhuisplein e.o”. 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


