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Voorwoord
Drie jaar geleden, in februari 2008, studeerde ik als bouwkundige/vastgoedeconoom af aan de Haagse Hogeschool. Tijdens
deze opleiding groeide mijn interesse voor de gebiedsontwikkeling en herontwikkelingsprojecten. Door de nadruk op de
financiële aspecten van een gebiedsontwikkeling aan de hand van grond- en vastgoedexploitaties bleef de beleidskant
tijdens deze studie deels onderbelicht, met als gevolg: doorstuderen. Mijn oog viel op de opleiding Sociale Geografie en
Planologie aan de Universiteit van Utrecht. Na twee en een half jaar studeren rond ik ook deze opleiding, en daarmee de
periode van student zijn, af.
De masterthesis die voor u ligt is het eindresultaat van de master Planologie. Mijn interesse voor herontwikkelingsprojecten
was nog steeds aanwezig en vormde dan ook de basis voor het afstudeeronderzoek.
Mijn belangstelling voor herontwikkelingsprojecten wordt gewekt door de uitdagingen die met dergelijke projecten
gepaard gaan. Er is sprake van een complexe omgeving, zowel op bestuurlijk als ruimtelijk gebied, waardoor op veel
gebieden een goede afstemming nodig is, wil een herontwikkeling tot stand komen.
In dit onderzoek is bodemverontreiniging bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen het aspect waar de nadruk op ligt.
Wat is bodemverontreiniging? In welke opzichten kan het een gevaar vormen? En hoe kan men rekening houden met de
aanwezigheid en risico’s van bodemverontreiniging? Dit waren vragen die in mijn hoofd ronddwaalden, want
bodemverontreiniging was voor mij een relatief nieuw aspect van gebiedsontwikkeling. Nu aan het eind van het onderzoek
kan ik verschillende vragen omtrent de invloed van bodemverontreiniging beantwoorden. En wie weet komt het in mijn
toekomstige loopbaan van pas.
Voor de totstandkoming van dit onderzoek wil ik een aantal personen bedanken voor hun bijdrage. In het bijzonder prof.
Dr. T.J.M. Spit van de Universiteit Utrecht voor zijn begeleiding, steun en kritische opmerkingen. Verder wil ik het
Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf bedanken voor de mogelijkheid om dit onderzoek uit te kunnen voeren, waarvan Edo
Arnoldussen, Donne Bax en Inge de Kort in het bijzonder.
Ten slotte wil ik de personen die mee hebben gewerkt aan de interviews bedanken. Zonder jullie kennis en expertise had
dit onderzoek er anders uitgezien.

Karlijn Heijink
Maart 2011
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Samenvatting
De herontwikkeling van bedrijventerreinen is een vorm van gebiedsontwikkeling waar sinds de jaren tachtig aandacht voor
is. Het duurde echter tot begin deze eeuw voordat de bedrijventerreinen actief aangepakt werden. Steeds meer terreinen
lieten tekenen van veroudering zien. Om dit te voorkomen en te verhelpen is in 2010 het Convenant Bedrijventerreinen
2010-2020 afgesloten. Dit convenant moet de herontwikkeling van bedrijventerreinen stimuleren. Het belang van
herontwikkeling wordt niet alleen in het bedrijventerreinenbeleid aangehaald, ook in de Nota Ruimte wordt aangestuurd
op herontwikkelingsprojecten. In de nota wordt namelijk de eis gesteld dat circa veertig procent van de nieuwe te
realiseren woon- en werklocaties in bestaand bebouwd gebied plaatst moeten vinden. Om deze doelstelling te realiseren
wordt er op herontwikkeling aangestuurd. Het realiseren van herontwikkelingsprojecten biedt tevens mogelijkheden om
kwaliteit van de bodem te verbeteren, aldus de Nota Ruimte. De herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen
blijkt echter lastig te zijn. Om de verontreinigde bedrijventerreinen weer een productieve functie te geven moet de bodem
gesaneerd worden. Bodemsanering is echter een kostbare aangelegenheid en gaat gepaard met risico’s en onzekerheden.
De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan hierdoor leiden tot de stagnatie van het herontwikkelingsproject.
Welke problemen een rol spelen en hoe hiermee omgegaan kan worden, is in dit afstudeeronderzoek bestudeerd. Dit heeft
geleid tot de volgende probleemstelling: Hoe kunnen de problemen die rond de herontwikkeling van verontreinigde
bedrijventerreinen spelen effectief en efficiënt worden aangepakt en wat valt hier voor het Hembrugterrein van te leren?
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is in eerste plaats naar de herontwikkeling van het Hembrugterrein
gekeken. Het doel van het onderzoek is om uiteindelijk een advies voor het Hembrugterrein te vormen. Inzicht in de
problematiek van dit terrein is dan ook noodzakelijk. Door middel van een casestudie is dit inzicht verkregen. Aan de hand
van documentatie en interviews is de problematiek in beeld gebracht en konden de ondernomen acties geformuleerd
worden. Eenzelfde aanpak is bij de overige casestudies gehanteerd. Deze casestudies vormen de referentieprojecten in dit
onderzoek. Het EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel, het ENKA-terrein te Ede en de Oostergasfabriek te Amsterdam zijn als
referentieproject gebruikt. De problemen en acties van het Hembrugterrein zijn met deze projecten vergeleken. Hierdoor is
het mogelijk om uiteindelijk aanbevelingen te doen over de aanpak van de herontwikkeling van het Hembrugterrein.
Daarnaast hebben de referentieprojecten het mogelijk gemaakt om de effectieve en efficiënte acties, die aan de hand van
de literatuur en het Hembrugterrein geformuleerd zijn, te toetsen.
Uit de vier casestudies blijkt dat zich vergelijkbare problemen voordoen bij de herontwikkeling van verontreinigde
bedrijventerreinen. Veel voorkomende problemen op projectniveau zijn onzekerheden over de verontreinigingssituatie en
de saneringskosten, onzekerheden over de ontwikkelmogelijkheden en de opbrengsten én imagoproblemen door de
aanwezigheid van de verontreiniging. Daarnaast blijkt de afstemming van de sanering en de herontwikkeling moeilijk te zijn.
Op procesniveau zijn problemen omtrent de organisatie, communicatie en wet- en regelgeving in beeld gekomen.
Ook in de aanpak van de problematiek blijken bij de onderzochte projecten vergelijkbare acties ondernomen te worden.
Hierdoor is het mogelijk geweest om aan de hand van referentieprojecten de effectiviteit of efficiëntie van acties te
bepalen. Door middel van stellingen hebben de respondenten van de referentieprojecten aan kunnen geven in welke mate
ze het eens waren met een stelling. Om een conclusie te kunnen trekken is gebruik gemaakt van de Likertschaal. Aan de
hand van de Likertschaal is inzicht te verkrijgen in de opvattingen van de respondenten over effectieve en efficiënte
maatregelen. De score van de stellingen bepaalt welke acties als effectief of efficiënt gezien kunnen worden. Onder
effectieve maatregelen worden activiteiten verstaan die bijdragen aan de verwezenlijking van doelstellingen. Bij dergelijke
acties wordt niet gekeken naar de financiële kanten van de actie, maar naar het zo goed en volledig mogelijk behalen van
het gestelde doel. Bij efficiënte acties wordt gekeken hoe het doel zo goed mogelijk behaalt kan worden tegenover zo min
mogelijk kosten of inspanning. Daarnaast worden efficiënte acties gekenmerkt door hun doelgerichte en praktische insteek.
Uit de analyse van de stellingen is gebleken dat de actie multifunctioneel saneren als effectief wordt gezien op
projectniveau. Efficiënte acties op projectniveau worden gevormd door functiegericht saneren en het op elkaar afstemmen
van het sanerings- en ontwikkelplan.
Op procesniveau blijkt de organisatie een grote rol te spelen. Acties als gezamenlijke doelen stellen, onderling vertrouwen
kweken en het zorgen voor transparante communicatie en kennisdeling worden namelijk gezien als effectieve acties.
Daarnaast vormen het formuleren van een korte termijnstrategie en het vaststellen van saneringsnormen en verwachtingen effectieve acties op procesniveau. Bij het formuleren van een korte termijnstrategie is gekeken naar het
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organiseren van evenementen en congressen, dit zou de interesse van partijen in een herontwikkeling vergroten. Het
vaststellen van saneringsnormen en -verwachtingen is nodig om vertragingen en onzekerheden te voorkomen.
De efficiënte acties op procesniveau worden onder andere gevormd door een interdisciplinaire aanpak en het aangaan van
een publiek-private samenwerking. Deze acties hebben beiden als voordeel dat belangrijke kennis op het juiste moment
aanwezig is. Daarnaast wordt het onderbrengen van risico’s bij de juiste partij en het combineren van een herontwikkeling
met een uitleggebied als efficiënte acties gezien. Beide acties zullen de (financiële) haalbaarheid van een project ten goede
komen. Als laatste efficiënte actie is het vormen van een visie op de onder- en bovengrond uit het onderzoek naar voren
gekomen. Deze visie zou door middel van een lagenbenadering gevormd kunnen worden. Een dergelijke benadering zal tot
een optimaal (en efficiënt) ruimtegebruik leiden waarbij men rekening kan houden met de kansen en beperkingen
(waaronder bodemverontreiniging) van de onder- en bovengrond.
In de tabel hieronder zijn de acties overzichtelijk weergegeven.
Projectniveau

Procesniveau

Effectief

•

Multifunctioneel saneren

•
•
•
•
•

Gezamenlijke doelen stellen
Onderling vertrouwen kweken en vasthouden
Transparante communicatie; kennisdeling
Korte termijnstrategie opstellen
Saneringsnormen en -verwachtingen duidelijk
vaststellen

Efficiënt

•
•

Functiegericht saneren
Saneringsplan afstemmen met
ontwikkelplan / slim saneren

•
•
•

Interdisciplinaire aanpak
Visie op boven- en ondergrond (lagenbenadering)
Risico’s onderbrengen bij partijen die ze het beste
aan kunnen
Herontwikkeling combineren met de ontwikkeling
van een uitleggebied
Publiek-private samenwerking

•
•

Naast een conclusie over effectieve en efficiënte acties zijn er vanuit de referentieprojecten aandachtspunten te
formuleren voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein.
Aandachtspunten op projectniveau:
De afstemming sanering en herontwikkeling is een integraal proces,
Stel deelsaneringsplannen op zodat de herontwikkeling eerder gestart kan worden,
Vorm een beeld van de restverontreiniging en gebruiksbeperkingen.
Aandachtspunten op procesniveau:
Zorg voor een goede projectorganisatie en een interdisciplinaire aanpak,
Stel een communicatieplan op,
Vorm een agendacommissie waarin besluiten worden voorbesproken.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

Herstructurering en herontwikkeling zijn termen die steeds vaker terug te vinden zijn in beleidsstukken voor de ruimtelijke
ontwikkeling. Zo is in de Nota Ruimte terug te vinden dat veertig procent van de nieuwe te bouwen woningen in bebouwde
gebied gerealiseerd moeten worden (Nota Ruimte, 2006a). Herstructurering komt onder andere in beeld in het beleid voor
bedrijventerreinen. In de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland is afgesproken dat een nieuwe koers gevaren wordt voor
bedrijventerreinen. Doel van de nieuwe koers is ‘het bereiken van een balans tussen een bloeiende economie en een mooi
en duurzaam ingerichte leefomgeving’ (Mooi Nederland, 2010). Om dit doel te bereiken zijn afspraken omtrent de
herstructurering van bedrijventerreinen vastgelegd in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020. De herstructurering
van bedrijventerreinen is nodig omdat de terreinen verouderen en de leefbaarheid in en om het terrein achteruit gaat.
De herontwikkeling van verouderde of verlaten bedrijventerreinen kan zorgen voor een kwaliteitsimpuls in het stedelijke
gebied. In veel Amerikaanse en Engelse steden hebben herontwikkelingen van verouderde terreinen reeds plaatsgevonden.
Voormalige haventerreinen zijn inmiddels getransformeerd tot een vaak hoogwaardig gebied waarbij wonen en werken
gecombineerd zijn. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de Londen Docklands in Engeland. Ook in Nederland hebben zich
soortgelijke ontwikkelingen voorgedaan in het havengebied van Amsterdam en Rotterdam.
Het (her)ontwikkelen van de verouderde bedrijventerreinen leidt echter vaak tot complexe herontwikkelingsprojecten
(VROMraad, 2009, p. 20). Dit wordt veroorzaakt door de samenhang van problemen, de versnippering van het
grondeigendom en de verschillende belangen van de betrokken partijen. Ook de bestaande gebouwen, de
stedenbouwkundige opzet en de milieucontouren bepalen in grote mate de ontwikkelmogelijkheden. Een bijkomend
probleem is dat bij veel oude industriële terreinen sprake is van (bodem)verontreiniging.
Gebiedsontwikkeling staat al lange tijd in relatie met het milieu. Hierbij moet men onder andere denken aan geluid,
luchtkwaliteit, geuroverlast, waterbeheer, energie en MER. Ook wordt er aandacht besteed aan bodemkwaliteit (VROM,
2005). Met name de aandacht voor de bodemkwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen is de laatste jaren sterk toegenomen
(VROM, 2005, p. 63). De kwaliteit van de bodem in Nederland ligt namelijk niet overal op een aanvaardbaar niveau.
De afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu is de laatste jaren sterk verbeterd. Dit komt deels door het besef dat
het vroegtijdig betrekken van milieuvraagstukken bij ruimtelijke ontwikkelingen voordelen kunnen opleveren (VROM, 2005
p. 6). Het vroegtijdig betrekken van milieu en natuur resulteert in een integrale gebiedsontwikkeling waarbij naar de
samenhang met economische, sociale en culturele ontwikkelingen wordt gekeken. Toch blijkt in de praktijk de afstemming
tussen de bodemsanering en de herontwikkeling lastig te zijn. De aanwezigheid van de bodemverontreiniging leidt vaak tot
de stagnatie van het herontwikkelingsproject (RIVM, 1998). Toch kunnen bodemverontreiniging en
herontwikkelingsprojecten niet meer los van elkaar gezien worden. Bodemsanering wordt namelijk niet langer uitgevoerd
voor enkel milieuhygiënische redenen. Saneringen worden veelal vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een
herontwikkeling, uitgevoerd (Van de Griendt, 2007, p. 45). Bodemsanering staat dus niet langer op zichzelf maar moet in
relatie met het ruimtelijke ontwikkelingen gezien worden.

1.2

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

Herontwikkelingsprojecten blijken vaak te stagneren als bodemverontreiniging aanwezig is (RIVM, 1998). Dit heeft tot
gevolg dat gemeenten langer met ‘rotte kiezen’ in hun stedelijke gebied zitten, dat de ontwikkelende partijen worden
geconfronteerd met extra kosten en dat burgers (meer) overlast ondervinden. Het is dus in ieders voordeel dat de
herontwikkeling van verontreinigde (bedrijven)terreinen voorspoedig verloopt en gerealiseerd wordt. Daarnaast draagt de
herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen bij aan de realisatie van de speerpunten van de Nota Ruimte. Een van
deze speerpunten wordt gevormd door duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Om de duurzame ontwikkeling te realiseren
wordt gestreefd naar een gezond, mooi en veilig leefmilieu en bewust gebruik van de bodem, door bij ieder ruimtelijk plan
rekening te houden met de bodem en ondergrond (Rijksoverheid, 2011a). Aan de afstemming van de ruimtelijke plannen
en de bodem kan dit afstudeeronderzoek een bijdrage leveren. Er wordt namelijk inzicht verkregen in de problematiek van
bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten: welke problemen doen zich voor en hoe kunnen deze aangepakt en
misschien zelfs voorkomen worden? De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de uitvoering van ruimtelijk
ordeningsbeleid, aan de afstemming tussen de ruimtelijke plannen en de bodem en aan het tot stand komen van
herontwikkelingsprojecten, en heeft mede hierdoor een maatschappelijke relevantie.
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Naast een maatschappelijke relevantie zal dit onderzoek een bijdrage leveren aan de huidige literatuur en
wetenschappelijke kennis over de invloed van bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten in Nederland. Hierbij
wordt gekeken naar de herontwikkeling van (voormalige) bedrijventerreinen.
Met name in de literatuur uit het buitenland wordt aandacht besteed aan de herontwikkeling van oude industriële
terreinen, de zogenoemde ‘brownfields’. In deze literatuur komt ook het aspect bodemverontreiniging veelvuldig aan bod.
Veel onderzoek naar de herontwikkeling van brownfields in combinatie met bodemverontreiniging is in Amerika en
Engeland uitgevoerd. De literatuur richt zich onder andere op het succes van het gevoerde beleid en de rol van publieke
partijen bij de herontwikkeling van brownfields (Adams et.al, 2010; DeSousa, 2006; Dixon et.al, 2005; McCarthy, 2002).
Daarnaast is veel onderzoek gedaan naar de financiële kant van de herontwikkelingen van brownfields (Adair et. al., 2000;
Adams, 2000; Alberini et.al, 2005; Bartsch and Wells, 2003; Meyer, 2003; Wernstedt , 2003; Yount and Meyer, 1999).
Hierbij is zowel vanuit een publieke als private invalshoek gekeken naar de financieringsmogelijkheden en beweegredenen
om een herontwikkeling al dan niet uit te voeren.
In de Nederlandse literatuur is minder geschreven over de herontwikkeling van oude industriële terreinen in combinatie
met bodemverontreiniging. De meeste wetenschappelijke onderzoeken gaan over het gevoerde bodem- en ruimtelijke
ordeningsbeleid zoals Nijkamp et al. (2002). In het onderzoek naar de herstructurering van bedrijventerreinen van de
Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen (2009) wordt de bodemverontreiniging slechts zijdelings benoemd. Een
recent onderzoek naar de gevolgen van bodemverontreiniging op de Nederlandse vastgoedmarkt is uitgevoerd door Bas
van de Griendt (2007). In dit onderzoek is gekeken naar de gevolgen van bodemverontreiniging voor de woningmarkt. Wat
het gevolg van bodemverontreiniging voor de herontwikkeling van bedrijventerrein in Nederland is, blijft onderbelicht. Met
dit afstudeeronderzoek wordt deze leegte (deels) opgevuld. De belangrijkste problemen van bodemverontreiniging voor de
herontwikkeling van bedrijventerreinen zullen inzichtelijk gemaakt worden en er zullen aanbevelingen worden gedaan om
met deze problemen om te gaan.
Om de kern van de problemen en de maatregelen inzichtelijk te maken wordt in dit afstudeeronderzoek gekeken naar de
institutionele setting die de planningscontext vormt (Spit en Zoete, 2006, p. 17 en p. 186). De institutionele setting wordt
gevormd door de bestuurlijke (overheden en wet en regelgeving) en ruimtelijke omgeving van het herontwikkelingsproject.
Deze bestuurlijke en ruimtelijke omgeving bepalen de mogelijkheden en obstakels van een herontwikkeling en vormen
samen de ‘arena’ waarbinnen maatregelen worden genomen en acties worden uitgevoerd. In hoofdstuk 5 zal het
institutionele kader van dit onderzoek nader worden toegelicht.

1.3

Doelstelling

In dit onderzoek zullen de belangrijkste problemen van bodemverontreiniging voor de herontwikkeling van
bedrijventerreinen inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast zullen maatregelen worden geformuleerd om met deze
problemen om te gaan. De doelstelling van het afstudeeronderzoek luidt dan ook als volgt:
Het verkrijgen van inzicht in de problematiek van de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen en het
formuleren van maatregelen en aandachtspunten om met deze problemen om te gaan.
Om deze doelstelling te bereiken zal een probleemstelling geformuleerd moeten worden waar aan het eind van dit
onderzoek antwoord op gegeven wordt. Het beantwoorden van de probleemstelling zal van toegevoegde waarde kunnen
zijn voor organisaties die geringe kennis hebben over bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten. Tevens zal met
het beantwoorden van de probleemstelling de wetenschappelijke kennis over de herontwikkeling van verontreinigde
terreinen in Nederland vergroten.
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1.4

Probleemstelling & deelvragen

De herontwikkeling van oude bedrijventerreinen wordt vaak bemoeilijkt omdat er sprake is van bodemverontreiniging als
overblijfsel van het voormalige gebruik. Bodemverontreiniging staat bekend als een obstakel bij de herontwikkeling van
deze terreinen. De vraag is echter welke problemen tot uiting komen door de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij
herontwikkelingsprojecten, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden.
De onderzoeksvraag die in dit afstudeeronderzoek centraal staat is:
Hoe kunnen de problemen die rond de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen spelen effectief en efficiënt
worden aangepakt en wat valt hier voor het Hembrugterrein van te leren?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen nodig die de achterliggende informatie in
beeld brengen. Als eerste gaat het hier om de vragen:
1.
2.
3.

Waar komt de toenemende aandacht voor de herontwikkeling van oude bedrijventerreinen vandaan?
(Hoofdstuk 2)
Wat is bodemverontreiniging en waarom is bodemverontreiniging een probleem? (Hoofdstuk 3)
Wat is de invloed van bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten en hoe kan hiermee omgegaan
worden? (Hoofdstuk 4)

Door het beantwoorden van deze vragen wordt een duidelijke beeld verkregen van de belangrijkste aspecten uit de
onderzoeksvraag, namelijk de herontwikkeling van bedrijventerreinen en bodemverontreiniging.
In de derde deelvraag zal de relatie tussen herontwikkelingsprojecten en bodemverontreiniging aan bod komen. Door het
beantwoorden van deze deelvraag zal de invloed van bodemverontreiniging op herontwikkelingsprojecten in beeld worden
gebracht en kunnen voorlopige acties worden geformuleerd.
De acties die nodig zijn om de invloed van bodemverontreiniging te sturen worden bepaald door (bestuurlijke en
ruimtelijke) omgevingsfactoren. De omgeving is namelijk van invloed op te maken keuzes en handelingen. Door de factoren
uit de omgeving in kaart te brengen kan worden gekeken welke factoren invloed hebben op het project en de acties die
worden ondernomen. Dit leidt tot de vierde deelvraag die beantwoord dient te worden:
4.

Welke (omgevings)factoren zijn van invloed op de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen?
(Hoofdstuk 5)

In dit onderzoek zullen een aantal projecten nader worden bekeken waarbij het Hembrugterrein centraal staat. Om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het dan ook van belang om de situatie van het Hembrugterrein en de overige
projecten in kaart te brengen en te onderzoeken welke acties er ondernomen worden omtrent de herontwikkeling en de
bodemverontreiniging. De deelvragen die beantwoord zullen worden zijn:
5.
6.

Wat zijn de belangrijkste problemen die zich voordoen bij de herontwikkeling van het verontreinigde
bedrijventerrein Hembrug? En welke maatregelen worden genomen om hiermee om te gaan? (Hoofdstuk 7)
Wat zijn de belangrijkste problemen die zich voordoen bij de herontwikkeling van het verontreinigde
bedrijventerreinen? En welke maatregelen worden genomen om hiermee om te gaan? (Hoofdstuk 8)

Nadat de situatie van het Hembrugterrein en de overige projecten in kaart is gebracht en de problemen en acties
inzichtelijk zijn kunnen de geformuleerde acties op hun effectiviteit en efficiëntie beoordeeld worden. Dit leidt tot de
laatste deelvraag:
7.

Hoe kan effectief en efficiënt worden omgegaan met bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten?
(Hoofdstuk 9)

Aan de hand van de referentieprojecten kunnen dan aanbevelingen worden gedaan voor het Hembrugterrein. Op deze
manier kan er van andere projecten geleerd worden.

5|P a g i n a

Masterthesis - Universiteit Utrecht

1.5

Voorlopig conceptueel model

In deze paragraaf zal de samenhang en de onderlinge relaties van de onderzoeks- en deelvragen door middel van een
(voorlopig) conceptueel model in beeld worden gebracht. Uit de deelvragen en de theoretische invalshoek blijkt dat drie
elementen een rol spelen in dit onderzoek. Deze drie elementen spelen dan ook een (hoofd)rol in het conceptueel model.
In figuur 1.1 is het conceptueel model weergegeven.
Figuur 1.1: Voorlopig conceptueel model

Bron: Auteur, 2011

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is het van belang dat effectieve en efficiënte maatregelen geformuleerd kunnen
worden. De acties die nodig zijn voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen worden vormgegeven door de
planningscontext (instituties). De planningscontext bestaat uit verschillende instituties die rondom het
herontwikkelingsproject en de bodemverontreiniging spelen. Instituties die een rol kunnen spelen zijn de betrokken
partijen, wet- en regelgeving, financiering, tijd, aansprakelijkheden en imagoproblemen.
De instituties worden gevormd door het herontwikkelingsproject en de bodemverontreiniging. Zo is de wetgeving rondom
bodemsanering van toepassing door de aanwezigheid van de bodemverontreiniging. De bodemverontreiniging bepaald op
deze manier een deel van de planningscontext. Hetzelfde geldt voor de instituties ‘aansprakelijkheid’ en ‘imago’, door de
aanwezigheid van de verontreiniging spelen deze factoren een rol bij de acties die genomen moeten worden. In hoofdstuk
5 zal verder ingegaan worden op de rol van de instituties.
De overige twee elementen die in de onderzoeksvraag aanwezig zijn, zijn ‘herontwikkeling’ (van bedrijventerreinen) en
‘bodemverontreiniging’. Bij herontwikkelingsprojecten spelen factoren zoals de ligging van het terrein en de toekomstige
bestemming een rol. Bij bodemverontreiniging wordt er vanuit gegaan dat factoren zoals het type verontreiniging, de
situering, risico’s en de beschikbare informatie van invloed zijn op de haalbaarheid van het herontwikkelingsproject en de
benodigde maatregelen.

1.6

Leeswijzer

Nu in dit hoofdstuk het doel, de onderzoeksvragen en het (voorlopige) conceptueel model geformuleerd zijn, wordt in het
tweede en derde hoofdstuk een beeld geschetst van de herontwikkelingen van bedrijventerreinen en van
bodemverontreiniging. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaak en aanpak van de herontwikkeling en naar de risico’s en
sanering van bodemverontreiniging. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar het gevoerde beleid. Het vierde
hoofdstuk zal dieper ingaan op de relatie bodemverontreiniging en de herontwikkeling van bedrijventerreinen. Tevens
worden in dit hoofdstuk (voorlopige) effectieve en efficiënte acties geformuleerd. Voordat in hoofdstuk 6 de
onderzoeksmethodologie wordt behandeld, zal in hoofdstuk 5 de planningscontext worden beschreven.
Het empirische onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van een viertal casestudies. Hierbij ligt de nadruk op de
eerste casestudie: het Hembrugterrein. Dit project zal in hoofdstuk 7 uitgebreid worden beschreven. De problematiek die
vanuit de theorie gevormd was zal worden aangevuld en de effectieve en efficiënte acties zullen aangescherpt worden. De
overige drie cases, het EMK-terrein, het ENKA-terrein en de Oostergasfabriek, zullen in hoofdstuk acht worden bekeken.
Door middel van deze ‘referentiecases’ is het mogelijk om de acties te beoordelen op hun effectiviteit en efficiëntie.
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De analyse van de ‘effectieve en efficiënte’ acties zal in het laatste deel van het onderzoek aan bod komen, dit gebeurt in
hoofdstuk 9. Daarnaast worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor de aanpak van verontreinigde terreinen. Tot
slot zal in hoofdstuk 10 de onderzoeksvraag worden beantwoord.
In figuur 1.2 is de onderzoeksopzet overzichtelijk weergegeven.
Figuur 1.2: Onderzoeksopzet

Bron: Auteur, 2011
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Deel II:

THEORIE
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2

Herontwikkeling van bedrijventerreinen

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Duidelijk zal worden dat door
de jaren heen verschillende eisen worden gesteld aan het ruimtegebruik met als gevolg dat bedrijventerreinen
verouderden. Nadat de vormen van veroudering behandeld worden, zullen de verschillende typen herstructurering van
bedrijventerreinen worden aangehaald. Als laatste onderdeel zal het gevoerde overheidsbeleid omtrent bedrijventerreinen
aan bod komen.

2.1

Definitie bedrijventerrein

Voordat naar de ontwikkeling en veroudering van bedrijventerreinen wordt gekeken zal eerst een definitie worden gegeven
van wat er onder een bedrijventerrein wordt verstaan.
Het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) onderscheidt verschillende typen werklocaties waaronder
bedrijventerreinen. Een werklocatie is ‘een terrein dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door
handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie’ (IBIS, 2010). Naast bedrijventerreinen
worden zeehaventerreinen, economische zones en kantorenlocaties door het IBIS als werklocatie onderscheiden. In dit
onderzoek zal enkel worden gekeken naar bedrijventerreinen.
Onder een bedrijventerrein verstaat het IBIS (2010) ‘een werklocatie van minimaal 1 ha bruto bestemd en geschikt voor
gebruik door handel, nijverheid en industrie. Op deze terreinen kan ook enige commerciële en niet-commerciële
dienstverlening (zoals kantoorgebouwen, detailhandel) aanwezig zijn, maar deze hebben samen een minderheidsaandeel in
de terreinoppervlakte. De volgende terreinen vallen er niet onder: een zeehaventerrein, een economische zone, een
kantorenlocatie, een terrein voor grondstoffenwinning, een terrein voor olie- en gaswinning, een terrein voor waterwinning,
een terrein voor agrarische doeleinden, een terrein voor afvalstort’.

2.2

De generaties bedrijventerreinen

Economische activiteiten zijn vanaf het begin af aan belangrijk geweest voor steden. Dit is te zien aan de ligging van steden
die van oudsher aan het water zijn gesitueerd. In de middeleeuwen was goederenvervoer over water namelijk één van de
belangrijkste manieren van transport en dus essentieel voor de handel. Tijdens de industriële revolutie werden de
transportmogelijkheden vergroot met de komst van de stoomtrein. Het goederenvervoer over het spoor zorgde voor
schaal- en kostenvoordelen. Dit was van groot belang voor de fabrieken die op grote schaal producten konden realiseren.
Door de transportmogelijkheden over het spoor werden de fabrieken vooral gesitueerd in de buurt van rails (en water). De
voordelen die het transport over rails bood leidde tot concentratie van activiteiten rond railwegen en stations (Shaw, 2001,
p. 285).
Met de komst van de telefoon, auto en elektriciteit kwam een einde aan deze concentratie (Shaw, 2001, p. 285). Het was
niet langer nodig om in de buurt van railwegen, water of andere bedrijven te zitten. Dit leidde ertoe dat een aantal
activiteiten wegtrokken uit de dichtbebouwde stedelijke omgeving en de oorspronkelijke industriegebieden ongebruikt en
leeg achterbleven.
De ontwikkelingen die hierboven kort zijn beschreven hebben geleid tot verschillende generaties bedrijventerreinen. Olden
(2010, pp. 31-32) onderscheidt vijf generaties bedrijventerreinen elk met zijn eigen kenmerken. De eerste generatie is
gesitueerd aan de randen van de negentiende eeuwse woonwijken. Veel van deze terreinen bestonden uit grote individuele
fabriekscomplexen die in het kader van de stadsvernieuwing zijn getransformeerd naar woonwijken (Louw e.a., 2004, p.
54). De tweede generatie bedrijventerreinen zijn tussen 1910 en 1940 ontwikkeld en hadden veelal een haven met laad- en
losfaciliteiten tot hun beschikking. Een groot aantal van de bedrijfsactiviteiten op deze terreinen zijn inmiddels beëindigd
met leegstand als gevolg. De tweede generatie bedrijventerreinen zijn in de loop van de tijd omsloten met stedelijk gebied
waardoor een goede aansluiting op hoofdwegen veelal ontbreekt (Louw e.a., 2004, p. 54).
Na de Tweede Wereldoorlog vond een verschuiving plaats in het goederenvervoer. Het vervoer vond voornamelijk over de
weg plaats waardoor een goede verbinding met het hoofdwegennet gewenst was. Dit is een van de kenmerken van de
derde generatie bedrijventerreinen. Veel van deze terreinen hadden naast een goede aansluiting op het hoofdwegennet
ook een haven en een aftakking van het spoor. Deze laatste twee vormen van transport hebben echter in de jaren tachtig
aan betekenis verloren waardoor havens zijn gedempt en spoorwegemplacementen zijn opgeruimd (Louw e.a., 2004, pp.
54-55).
Deze eerste drie generaties bedrijventerreinen waren vooral gericht op industrie, een gebruikelijke term voor deze
terreinen is dan ook industrieterrein.
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Door gebrek aan ruimte kwamen in de jaren zeventig en tachtig de snelweglocaties in beeld voor de ontwikkeling van de
vierde generatie bedrijventerreinen. Kenmerkend voor deze vierde generatie is dat ze kleinschalige van opzet zijn met een
bredere doelgroep (Olden, 2010, p. 32) en vaak alleen te bereiken zijn over de weg (Louw e.a., 2004, p. 55). De vijfde
generatie bedrijventerreinen wordt vorm gegeven met het huidige beleid door nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen in
stadgewesten en door de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

2.3

Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen

In de loop van de tijd zijn verschillende generaties bedrijventerreinen ontwikkeld met elk zijn eigen kenmerken. De
ontwikkeling van een ‘nieuwe generatie’ wordt onder andere veroorzaakt door veranderende vraag en eisen omtrent het
ruimtegebruik. Oudere bedrijventerreinen worden door daadkrachtige bedrijven verlaten voor een nieuwe locatie
waardoor deze oude terreinen in verval komen. Deze verouderde bedrijventerreinen komen uiteindelijk in aanmerking voor
herstructurering.

2.3.1

Typen veroudering

Herstructurering is nodig om de verouderde (en verlaten) terrein weer een productieve functie te geven (CPB, 2001, p. 21).
Het CPB en de THB onderscheiden vier vormen van veroudering (CPB, 2001, p.22; THB, 2009, p. 26):
•
Technische veroudering
•
Economische veroudering
•
Maatschappelijke veroudering
•
Ruimtelijke veroudering
Technische veroudering wordt veroorzaakt door het uitblijven van onderhoud. Hierbij zijn de openbare ruimte, de
particuliere kavels en opstallen slecht onderhouden. Ook kan het zijn dat het imago van het terrein aangetast wordt door
slechte handhaving van het toelatingsbeleid door de terreinbeheerder. Als de terreinbeheerder (vaak de gemeente) en de
particuliere eigenaren in het terrein zouden investeringen zou verdere achteruitgang tegengegaan kunnen worden. Hierbij
is het echter wel van belang dat de partijen gelijktijdig onderhoud plegen. Investeringen in de openbare ruimte zouden
namelijk weinig zin hebben als de particuliere kavels en opstallen niet worden opgeknapt (CPB, 2001, p. 22). De Taskforce
Herontwikkeling Bedrijventerreinen (2009, p. 26) stelt tevens dat een terrein technische verouderd is als de fysieke en nietfysieke infrastructuur niet meer voldoen aan de huidige eisen. Hierbij kan worden gedacht aan een te smal wegprofiel of
het ontbreken van glasvezelkabel.
Economische veroudering ontstaat door veranderende vraag vanuit de markt. Het terrein is door de veranderende vraag
niet meer aantrekkelijk voor bedrijven om zich daar te vestigen als gevolg van incourante opstallen. In tegenstelling tot
technische veroudering zijn de marktontwikkelingen die de economische veroudering veroorzaken niet te beïnvloeden
(CPB, 2001, p. 22). De enige oplossing is het terrein aanpassen aan de nieuwe gebruikseisen.
Maatschappelijke veroudering is het gevolg van veranderende voorschriften en regels. De wijzigingen van de regels kan
worden gezien als ‘de neerslag van nieuwe maatschappelijke normen’ (CPB, 2001, p. 23) zoals veiligheid,
arbeidsomstandigheden en milieu. Het grote verschil met economische veroudering is dat deze vorm veroudering niet
wordt veroorzaakt door de markt, maar door de overheid (CPB, 2001, p. 23).
Ruimtelijke veroudering wordt niet veroorzaakt door gebreken op het terrein, maar door de geografische omgeving van het
terrein. Meestal gaat het hier om oude industrielocaties waar woonwijken omheen zijn gegroeid. Het terrein kan dus nog
aan alle technische, economische en maatschappelijke eisen voldoen, maar wordt door de ligging van het terrein beperkt in
zijn activiteiten (CPB, 2001, p. 24). Hierbij kan worden gedacht aan omwonende die bezwaar maken tegen
uitbreidingsplannen van een bedrijf of tegen de gebruikelijke emissies.

2.3.2

Vormen van herstructurering

Om deze vorm(en) van veroudering tegen te gaan worden bedrijventerreinen geherstructureerd. Herstructurering is een
verzamelnaam voor een aantal maatregelen die de veroudering van bedrijventerreinen moet verhelpen en tegengaan
(Louw e.a., 2004, p. 142).
In de jaren zeventig/begin jaren tachtig zag men in dat herstructureren van bedrijventerreinen noodzakelijk was. Het
ongunstig economische klimaat en het grote aanbod van bedrijventerreinen in het buitengebied zorgde er echter voor dat
er weinig interesse was voor het herstructureren binnen het stedelijke gebied (Jobse en Musterd, 1994, p. 154). Vanaf de
jaren tachtig nam het politieke draagvlak voor de herstructurering van bedrijventerreinen toe (Olden, 2010, p. 101). Toch
slaagde men er niet in om de herstructurering een succes te laten worden. Om knelpunten in beeld te brengen heeft de
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Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen (THB) (2009) een onderzoek uitgevoerd naar de aanpak van de
herstructurering van bedrijventerreinen en advies
advies uitgebracht. In dit onderzoek onderscheidt de THB (2009, p. 4) vijf
verschillende vormen van herstructurering. Deze typen herstructurering zijn in tabel 2.1 weergegeven.
Tabel 2.1: De vijf typen herstructurering volgens de Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen.
Typen herstructurering van bedrijventerreinen
Facelift

Hierbij is sprake van een grote opknapbeurt. Deze wordt toegepast indien sprake is van fysieke
veroudering van openbare ruimte en gebouwen.

Revitalisering

Hierbij blijft de bestaande
bestaande economische functie (bedrijventerrein) gehandhaafd. Er is sprake van
(dreigende) leegstand en achteruitgang van het terrein. Forse ingrepen zijn nodig om de kwaliteiten van
de locatie te verbeteren: aanpak van de infrastructuur, openbare en private ruimte.
r

Zware revitalisering

Bij dit soort revitalisering is op delen van het terrein sprake van noodzakelijke verwerving van gronden
waarna deze bouwrijp worden gemaakt. Bodemsanering, sloop van opstallen en de
aanleg/herinrichting van infrastructuur is veelal
veelal onderdeel van dit proces. De huidige werkfunctie van
het terrein, met de reguliere bedrijfsruimtes, blijft behouden.

Herprofilering

Hierbij is sprake van een zware vorm van revitalisering die leidt tot functiewijziging waarbij echter wel
sprake is van behoud van de werkfunctie. Een alternatieve invulling met hogere grondprijzen is
mogelijk. Dit vraagt meestal om (gedeeltelijk) sloop van panden en een aanpassing van de
infrastructuur.

Transformatie

In tegenstelling tot herprofilering wordt het terrein
terrein aan de voorraad onttrokken en worden nieuwe,
niet-economische
economische functies op de locatie gevestigd. Er is sprake van een totale herinrichting van het
terrein waarbij het terrein (of een deel daarvan) wordt onttrokken aan de voorraad bedrijventerreinen.

Bron: THB, 2009.

In dit afstudeeronderzoek wordt voornamelijk gekeken naar de laatste twee typen herstructurering, namelijk de
herprofilering en transformatie van bedrijventerreinen. Deze twee typen herstructurering zullen in de rest van het
onderzoek worden
n aangeduid door middel van de term ‘herontwikkeling’. Het herontwikkelen van bedrijventerreinen leidt
vaak tot complexe projecten door de opeenhoping van een aantal met elkaar samenhangende problemen (Louw e.a., 2004,
p. 136). Dit wordt onder andere veroorzaakt
rzaakt door de versnippering van het grondeigendom, de verschillende belangen van
de betrokken partijen, het ruimtegebruik en de milieuhygiëne. Ook de bestaande gebouwen, stedenbouwkundige opzet en
de milieucontouren bepalen in grote mate de ontwikkelmogelijkheden.
ontwikkelmogelijkheden. Een bijkomend probleem is dat er bij veel oude
industriële terreinen sprake is van (ernstige) bodemverontreiniging waarbij niet meer te achterhalen is wie de
verantwoordelijk is voor de sanering (Louw e.a., 2004, p. 140).
Figuur 2.2: Complexiteit
it van herstructureringsprojecten

Bron: Weusthuis, 2010;; aangepast door auteur

In figuur 2.2 is de complexiteit van de verschillende typen herstructurering weergegeven. Deze complexiteit wordt mede
me
bepaald door het aantal factoren dat van invloed is op de herontwikkeling en de belangen van de betrokken partijen. In de
afbeelding is te zien dat achterstallig onderhoud de minst complexe methoden van herstructureren is. De betrokken
partijen hebben over
ver het algemeen dezelfde belangen en het aantal factoren (wegen, openbare inrichting, financiën) dat
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invloed heeft op de herstructurering is gering. Transformatieprojecten daarentegen worden geconfronteerd met
tegenstrijdige belangen en een groot aantal factoren dat van invloed is.

2.4

Het gevoerde ruimtelijke ordeningsbeleid

Om de ruimte in Nederland optimaal te gebruiken wordt door de overheden een ruimtelijk beleid gevoerd. De rijksoverheid
doet dit door middel van een nota over de Ruimtelijke Ordening. De provincies en gemeenten stellen aan de hand van het
rijksbeleid hun doelstellingen op. De planning van de ruimtelijke omgeving in Nederland is vooral gestuurd op stedelijk
beleid en woningbeleid. Men heeft namelijk lange tijd gedacht dat het werken het wonen zou volgen. Dit bleek echter niet
het geval te zijn.
In deze paragraaf zal het gevoerde beleid voor bedrijventerreinen aan bod komen. Hierbij wordt eerst gekeken naar
voorgaande beleidsstukken waarna het huidige beleid, de Nota Ruimte, zal worden aangehaald.

2.4.1

Het voorgaande bedrijventerreinenbeleid

De verantwoordelijke ministeries bij de planning van bedrijventerreinen zijn de ministeries van Infrastractuur & Milieu
(voormalige VROM) en Economische Zaken. De ministeries hebben bij de planning van bedrijventerreinen echter altijd een
beperkte rol gehad (Olden, 2010, p. 119). Dit is onder andere af te leiden uit de nationale structuurschema’s die vanaf de
jaren zeventig werden opgesteld. Er zijn structuurschema’s gevormd over volkshuisvesting, verkeer en vervoer en
landinrichting. Wat bedrijventerreinen betreft werden er enkel structuurvisies gevormd als ze van cruciaal belang waren
voor de nationale economie, zoals zee- en luchthavens (Olden, 2010, p. 119).
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) pleitte in de jaren zeventig al voor een nationaal structuurschema
voor niet-agrarische bedrijventerreinen. Hierdoor zou meer evenwicht ontstaan in de afweging van ruimteclaims en zouden
ondernemers kunnen worden beïnvloed in hun vestigingsplaatskeuze (Olden, 2010, p.119). De mening van de RARO werd
gedeeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Ondernemers (VNO) en de Federatie van
Nederlands Vakverenigingen (Olden, 2010, p.119). Deze discussie speelde niet alleen in de jaren zeventig ook recent is een
aanbeveling gedaan door Van Dinteren (2008 in: Olden, 2010, p.119) voor een nationale structuurvisie voor
bedrijventerreinen met richtinggevende uitspraken voor provinciaal en gemeentelijk beleid.
De ontwikkelingen van bedrijventerreinen werden vooral gecreëerd op basis van regionaal economisch en ruimtelijk beleid
(Olden, 2010, p. 121). Het stimuleren van de economische ontwikkelingen van achterstandsgebieden is lang de doelstelling
van het beleid geweest. Hierbij richtte het beleid zich op het vormen van ontwikkelingskernen. In de jaren zestig
veranderde de insteek van het beleid door problemen in het westen van het land (Olden, 2010, p. 123). Grote steden
hadden ruimte tekort en om overloop te voorkomen werd een beperkt aantal kernen aangewezen die konden groeien. Dit
groeikernenbeleid werd in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) opgenomen. In het groeikernenbeleid
werd echter weinig aandacht besteed aan de werkgelijkheid. Men ging er namelijk van uit dat de werkgelegenheid het
wonen zou volgen. Uiteindelijk bleek dat dit niet het geval was. Ondanks deze constatering beleef de aandacht voor
bedrijfslocaties uit, de prioriteiten lagen bij het creëren van woongebieden. In de Oriënteringsnota voor de Derde Nota over
de Ruimtelijke Ordening werd aangehaald dat in het verleden weinig afstemming had plaatsgevonden tussen werkgebieden
en woonkernen. In de Derde Nota werden echter geen duidelijke richtlijnen gegeven waaraan nieuwe bedrijfslocaties
moeten voldoen (Olden, 2010, p. 124). Bedrijventerrein werden nog altijd aan de hand van gebundelde
deconcentratieprincipe ontwikkeld. Dit wil zeggen dat ze zich moesten vestigen in nevencentra van steden, op nieuwe
bedrijventerreinen of in de groeikernen. De keuze voor de te ontwikkelen locaties lag bij de lagere overheden. Zij waren de
aanbieders van de bouwrijpe gronden voor bedrijventerreinen (Olden, 2010, p. 124).
De koers van het regionaal economisch beleid veranderde in de jaren tachtig (Olden, 2010, p.124). Voorheen lag het accent
van het beleid op het stimuleren van zwakke regio’s en bedrijfstakken. In de jaren tachtig introduceerde het Ministerie van
Economische Zaken het ontwikkelingsbeleid. Dit beleid was gericht op het benutten van de economische potenties van
regio’s en werd uitgewerkt in de Structuurschets Stedelijke Gebieden (1983) (Olden, 2010, p. 126). De structuurschets
bevatte ‘de voorwaardenscheppende gedachte dat meer ruimte voor bedrijven zou bijdragen aan het herstel van de
stedelijke economie’ (Olden, 2010, p. 126). Hierbij kwam ook de herstructurering van bedrijventerreinen voor het eerst aan
de orde (Olden, 2010, p. 127).
Halverwege de jaren negentig verschoof het regionaal economisch beleid naar een ruimtelijke economisch beleid. Het
nieuwe beleid was gericht op het behalen van economische doelstellingen op regionaal niveau door middel van ruimtelijke
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maatregelen en werd verwoord in de nota ‘Ruimte voor regio’s’ die in 1995 verscheen. Het accent van dit nieuwe beleid lag
met name op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, er waren namelijk ‘signalen dat een ernstig tekort aan
bedrijventerreinen dreigde’ (Ministerie van Economische Zaken, 1994 in: Olden, 2010, p. 129). Voor de ontwikkeling van
deze nieuwe bedrijventerreinen kwamen de corridorlocaties in beeld.
Het regionaal ontwikkelingsbeleid werd in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1998) verder uitgewerkt.
Opvallend is echter dat de aandacht vooral uitging naar kantoorlocaties en dat de bedrijventerreinen slechts in beperkte
mate aandacht kregen.
In de Vijfde Nota over de Ruimtelijk Ordening is besloten om de ontwikkeling van de corridorlocaties te beperken. Het
accent van de Vijfde Nota lag namelijk op de ontwikkeling van compacte steden. Hierdoor kwamen thema’s als
herontwikkeling, intensief ruimtegebruik en functiemenging in de tweede helft van de jaren negentig aan de orde (Olden,
2010, p. 129). Het ministerie van VROM (huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu) had zelfs de intentie om beleid te
ontwikkelen voor intensief ruimtegebruik van bedrijventerreinen. Deze intentie verdween met de komst van de Nota
Ruimte in 2006. In deze nota voerde het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ de hoofdrol. De decentrale
sturingsfilosofie leidde er toe dat het beleid omtrent bedrijventerreinen de verantwoordelijkheid was van de lagere
overheden (Olden, 2010, p. 132). Het rijksoverheidsbeleid is vooral voorwaardenscheppend gebleven.

2.4.2

Ongewenste beleidsuitkomsten

Het beleid voor bedrijventerreinen heeft een aantal nadelige effecten met zich meegebracht. Zo heeft lange tijd de focus
gelegen op het creëren van ruimte voor economische ontwikkelingen door het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen
(Olden, 2010, p. 15). Zoals eerder is aangehaald was het stimuleren van economische ontwikkelingen van
achterstandsgebieden lange tijd de doelstelling geweest. Het accent op de regionale economische doelstellingen heeft
volgens Segeren et al. (2005, p. 124 in: Olden, 2010, p. 16) geleid tot het idee dat bedrijventerreinen altijd uit voorraad
leverbaar moesten zijn. Hierdoor werden bedrijventerreinen in overschot aangelegd. Daarnaast fungeerden gemeenten als
elkaars concurrenten waardoor de grondprijzen van de bedrijventerreinen laag bleven. Het overschot van
bedrijventerreinen en de lage grondprijzen had tot gevolg dat bedrijven vanaf de oudere terreinen wegtrokken naar de
nieuwe locaties om daar uit te kunnen breiden. Het wegtrekken van daadkrachtige bedrijven leidde tot de achteruitgang
van terreinen waardoor deze geherstructureerd moeten worden. Er is echter nog altijd een overschot aan bouwrijpe
bedrijventerreinen beschikbaar wat (nadelige) gevolgen heeft voor de herstructurering van de oudere bedrijventerreinen
(Olden, 2010, p. 207).

2.4.3

De Nota Ruimte, het huidige beleid

De thema’s intensief ruimtegebruik, functiemenging en herontwikkeling die in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening
aan de orde kwamen, blijven in de Nota Ruimte actief. Dit komt tot uiting in de eisen die worden gesteld aan het bundelen
van verstedelijkingsopgaven en economische activiteiten. Hierdoor kan infrastructuur optimaal worden benut en blijven
nieuwe ontwikkelingen binnen de rode contouren die voor steden zijn opgesteld. Om de bundeling van activiteiten te
realiseren wordt als eis gesteld dat veertig procent van het totale uitbreidingsprogramma voor de realisatie van woningen
en arbeidsplaatsen in het bestaand bebouwd gebied moet plaatsvinden (Nota Ruimte, 2006b, p. 84). Tussen 1996 en 2002
werd circa dertig procent van de uitbreiding van de woningvoorraad binnen bestaand bebouwd gebied gerealiseerd. Deze
trend wil de rijksoverheid dus voortzetten. In de Nota Ruimte (2006b, p.84) wordt echter wel op het risico gewezen dat ‘de
makkelijkere en goedkopere locaties als eerste gerealiseerd zijn. De moeilijker en duurdere locaties komen de komende jaren
aan bod’. Om de doelstellingen toch te kunnen realiseren wordt gewezen op het revitaliseren, herstructureren of
transformeren van bedrijventerreinen. Deze ruimtelijke ingrepen worden zelfs van cruciaal belang gezien om de ruimtelijke
doelen van de Nota Ruimte te bereiken (Nota Ruimte, 2006b, p. 85). Hierbij bieden de herontwikkelingen ook kansen om de
bodemkwaliteit te verbeteren. Het Rijk stimuleert de herontwikkelingsprojecten door het inzetten van (financiële)
instrumenten zoals Besluit locatiegebonden subsidies (BLS), Grotestedenbeleid (GSB) en Investeringsbudget stedelijke
vernieuwing (ISV) (Nota Ruimte, 2006b, p.85). Naast het inzetten van financiële instrumenten worden de beleidsdoelen
gestimuleerd door het programma Mooi Nederland. Dit programma moet leiden tot het slimmer en zuiniger omgaan met
schaarse ruimte, het tegengaan van verrommeling en het schenken van aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit
(Rijksoverheid, 2010a). Een onderdeel van het programma Mooi Nederland is de herstructurering van bedrijventerreinen
(Rijksoverheid, 2010a).
Om de herontwikkeling van bedrijventerreinen te faciliteren zijn in het verleden een aantal nota’s verschenen zoals
‘Actieplan Bedrijventerreinen’ (2004) en ‘Pieken in de Delta’ (2006). Toch blijven de problemen omtrent de herstructurering
15 | P a g i n a

Masterthesis - Universiteit Utrecht

van bedrijventerreinen bestaan. Dit mondt in 2009 uit in een onderzoek naar het verloop van de herstructurering van
bedrijventerreinen door de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB). De adviezen van deze taskforce zijn
vooral gericht op regionale samenwerking en de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. Naar aanleiding van het
advies van de THB wordt een ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ gesloten. Het convenant bevat afspraken over de
uitvoering en financiering van de herstructureringopgave van bedrijventerreinen en is getekend door de ministers van
VROM (huidige IM) en Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) (Olden, 2010, p. 137). Om het convenant uit te voeren wordt de handreiking ‘Regionale kansen voor
kwaliteit’ in 2009 opgesteld (Rijksoverheid, 2010b).
De nieuwe aanpak van de herstructurering van de bedrijventerreinen die wordt ingestoken met het ‘Convenant
Bedrijventerreinen 2010-2020’ richt zich op:
•
een zorgvuldige planning en duurzame aanleg van nieuwe bedrijventerreinen;
•
het tegengaan van veroudering van bestaande terreinen door het stimuleren van duurzaam beheer en onderhoud via
onder andere. parkmanagement;
•
een versnelling van de uitvoering van de herstructureringsopgave van 6500 ha tot en met 2013;
•
regionale samenwerking gericht op een concurrerende en duurzaam beheerde voorraad bedrijventerreinen in een
regio;
•
het verzakelijken van de aanleg en beheer van bedrijventerreinen.
(Bron: Rijksoverheid, 2010b)
Deze aanpak wordt uitgevoerd via een korte termijn, een middellange termijn en een lange termijn aanpak. De korte
termijn aanpak is vorm gegeven door ‘leren door te doen’ (Rijksoverheid, 2010b). Er zijn 16 pilots opgestart waarin kennis
en ervaring wordt opgedaan met regionale samenwerking en het opknappen van de verouderde terreinen. De middellange
termijn bestaat uit het versneld herstructureren van 15.800 hectare bedrijventerreinen. Hiervoor is in het Convenant
Bedrijventerreinen 2010-2020 afgesproken om voor 2014 6500 hectare te herstructureren. De derde aanpak heeft als doel
om te voorkomen ‘dat er over 10 jaar weer een nieuwe herstructureringsopgave voor de deur staat’ (Rijksoverheid, 2010b).
Om dit te bereiken wordt er gewerkt aan het verzakelijken van de markt voor bedrijventerreinen, zoals de THB adviseerde.
Door de gemaakte afspraken moet een overschot aan beschikbare bedrijventerreinen worden voorkomen. Alleen als een
overschot wordt voorkomen, komen de minder voor de hand liggende terreinen waaronder de verlaten en verontreinigde
bedrijventerreinen voor een herontwikkeling in beeld. Om de herstructurering een succes te laten worden is het dus van
belang van de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen op elkaar wordt afgestemd.

2.5

Conclusie

In dit hoofdstuk is gekeken naar de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In deze conclusie wordt antwoord gegeven op
de volgende deelvraag.
Deelvraag 1: Waar komt de toenemende aandacht voor de herontwikkeling van oude bedrijventerreinen vandaan?
Een bedrijventerrein is ‘een werklocatie van minimaal 1 ha bruto bestemd en geschikt voor gebruik door handel, nijverheid
en industrie’ (IBIS, 2010). Tot de jaren zeventig werden dergelijke terreinen voornamelijk aangeduid met de term
industrieterrein. Deze terreinen waren gesitueerd aan de randen van de toenmalige steden maar zijn in de loop van de tijd
in het stedelijke gebied opgenomen. Door de aanleg van nieuwe (bedrijven)terreinen en de beperkte
uitbreidingsmogelijkheden op de bestaande terreinen verlieten veel bedrijven de oudere terreinen.
Het wegtrekken van de bedrijvigheid is het gevolg van de veroudering van de bedrijventerreinen. Er kunnen verschillende
vormen van veroudering worden onderscheiden, namelijk technische, economische, maatschappelijke en ruimtelijke
veroudering.
De economische veroudering ontstaat bijvoorbeeld doordat het terrein geen mogelijkheden meer kan bieden voor
uitbreiding waardoor bedrijven naar nieuwe terreinen verhuizen, of doordat de bereikbaarheid niet meer voldoet aan de
eisen. De maatschappelijke veroudering heeft onder andere te maken met strengere wet- en regelgeving voor
arbeidsomstandigheden en milieu. Doordat de oude bedrijventerreinen tegenwoordig omringt zijn met nieuwe bebouwing
zoals woonwijken, worden ze gezien als een minder gewenste vorm van ruimtegebruik op die locatie. Dit fenomeen wordt
aangeduid als ruimtelijke veroudering.
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Om de veroudering van de terreinen te verhelpen en te voorkomen wordt er aangestuurd op de herstructurering van de
bedrijventerreinen. Hierbij kunnen vijf vormen van herstructurering onderscheiden worden, te weten: facelift,
revitalisering, zware revitalisering, herprofilering en transformatie. De eerste drie herstructureringsvormen zijn gericht op
het opknappen van het terrein met het behoud van de huidige werkfunctie. De laatste twee vormen, herprofilering en
transformatie, leiden veelal tot een functiewijziging. In dit onderzoek wordt gekeken naar projecten die een herprofilering
of transformatie ondergaan, ofwel herontwikkeld worden.
De veroudering van bedrijventerreinen en de noodzaak van herstructureren is ook de politiek niet ontgaan. Vanaf de jaren
tachtig heeft de overheid dan ook steeds meer aandacht voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Deze aandacht
wordt vorm gegeven via verschillende beleidsstukken.
In de jaren tachtig werd aandacht aan de herstructurering bedrijventerreinen geschonken in de Structuurschets Stedelijke
Gebieden. Het accent van het beleid lag vooral op de voorwaardenscheppende gedachte dat de aanleg van nieuwe
bedrijventerreinen de economie zou stimuleren. Deze insteek van het beleid zou met de komst van de Vijfde Nota over de
Ruimtelijke Ordening veranderen. In deze nota lag het accent op het creëren van compacte steden waardoor thema’s als
herontwikkeling, intensief ruimtegebruik en functiemenging op de agenda kwamen.
In de Nota Ruimte is deze lijn doorgezet. Om de bundeling van activiteiten te realiseren wordt als eis gesteld dat veertig
procent van het totale uitbreidingsprogramma voor de realisatie van woningen en arbeidsplaatsen in het bestaand
bebouwd gebied moet plaatsvinden (Nota Ruimte, 2006b, p. 84). In de Nota Ruimte (2006b, p.84) wordt echter wel op het
risico gewezen dat ‘de makkelijkere en goedkopere locaties als eerste gerealiseerd zijn. De moeilijker en duurdere locaties
komen de komende jaren aan bod’. Om de doelstellingen te kunnen realiseren wordt het revitaliseren, herstructureren of
transformeren van bedrijventerreinen in het beleid aangehaald. De beleidsdoelen worden onder andere gestimuleerd door
het programma Mooi Nederland. Dit programma moet leiden tot het slimmer en zuiniger omgaan met schaarse ruimte, het
tegengaan van verrommeling en het schenken van aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit (Rijksoverheid, 2010a). De
herstructurering van bedrijventerreinen maakt onderdeel uit van dit programma.
Ondanks het opstellen van nota’s voor de aanpak van bedrijventerreinen kwam de herstructurering moeizaam op gang. In
2009 wordt dan ook een onderzoek ingesteld naar het verloop van de herstructurering van bedrijventerreinen door de
Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB). Dit onderzoek mondt uiteindelijk uit in een Convenant
Bedrijventerreinen 2010-2020 waarin afspraken zijn opgenomen voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Een van
de afspraken is ‘een versnelling van de uitvoering van de herstructureringsopgave van 6500ha tot en met 2013’. De
komende jaren zullen dus een groot aantal verouderde bedrijventerreinen worden aangepakt.

2.5.1

Vooruitblik

In dit onderzoek wordt gekeken naar de herstructurering van de eerste drie generaties bedrijventerreinen die een
herontwikkeling (herprofilering of transformatie) ondergaan. De herontwikkeling van deze terreinen is vaak complex. De
terreinen liggen veelal in het stedelijke gebied (ruimtelijke veroudering) en hebben hierdoor bestemmingsbeperkingen.
Daarnaast kan de herontwikkeling van deze bedrijventerreinen bemoeilijkt worden door de aanwezigheid van
bodemverontreiniging. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat gaat over bodemverontreiniging bij
herontwikkelingsprojecten. Met name bij de eerste drie generaties bedrijventerreinen is de kans op bodemverontreiniging
het grootste door het gebrek aan wet- en regelgeving in het verleden. Voordat wordt gekeken naar de moeilijkheden van
herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging zal in het volgende hoofdstuk eerst aandacht worden besteed aan
bodemverontreiniging. Wat zijn de risico’s, hoezo vormt bodemverontreiniging een probleem en hoe wordt er mee
omgegaan? Deze vragen zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen.
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3

Bodemverontreiniging

Voordat de relatie tussen bodemverontreiniging en herontwikkelingsprojecten nader wordt bekeken, zal eerst aandacht
worden besteed aan bodemverontreiniging. Wat zijn de risico’s die bodemverontreiniging met zich mee brengt en hoe
moet er mee om worden gegaan? In dit hoofdstuk zal een beeld worden gevormd over de problematiek van
bodemverontreiniging.

3.1

Gifaffaires: de bewustwording van bodemverontreiniging

Het milieu is vooral vanaf de jaren ’80 in de belangstelling komen te staan van de overheid en burgers. Hierbij kan worden
gedacht aan het gat in de ozonlaag, het broeikaseffect, de verwoestijning van grote delen van Afrika en de ontbossing van
tropische regenwoud. Dit zijn een aantal voorbeelden die de ernst en grootte van milieuproblemen weergeven (Jobse en
Musterd, 1994, p. 67). Een andere vorm van een milieuprobleem is de verontreiniging van lucht, water en bodem. Door
verbeterde communicatiemiddelen is in een rap tempo bewustwording ontstaan voor deze vormen van verontreiniging
(Jobse en Musterd, 1994, p. 67).
Lange tijd heeft men gedacht dat de bodem niet zo sterk verontreinigt zou zijn in vergelijking met lucht en water (Londo,
1996, p.5). Dit is terug te zien in de totstandkoming van de wetgeving. Waar voor lucht- en waterverontreiniging in de jaren
’70 al wetgeving bestond, werd deze voor bodemverontreiniging pas in de jaren ’80 ingevoerd. Toch is
bodemverontreiniging niet iets van de laatste jaren, zo stelt Londo (1996, p. 23). Al zolang de mens bestaat hebben
activiteiten geleid tot bodemvervuiling. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het weggooien van afval, het stoken van
vuurtjes of andere activiteiten die de bodem (plaatselijk) verontreinigen. Deze verontreiniging was echter vaak van kleine
schaal. Vanaf de middeleeuwen veranderden deze kleinschalige verontreinigen als gevolg van verstedelijking. Door
problemen met het afvoeren van afval(stoffen) raakte de bodem vervuild. Deze vervuiling werd versterkt door de
industrialisatie. Een van de bekendste vervuilers van die tijd waren de gasfabrieken. Andere vervuilers die genoemd kunnen
worden zijn textielfabrieken, leerlooierijen en verfabrieken.
Bodemverontreiniging heeft in Nederland vooral bekendheid gekregen door de Lekkerkerk-affaire. Dit was in Nederland de
eerste en waarschijnlijk ook de bekendste gifaffaire (Van de Griendt, 2007, p. 145). Er zijn echter nog andere gifschandalen
te noemen zoals de Coupépolder in Alphen aan de Rijn en het Griftprak in Utrecht. Bij deze drie voorbeelden van
gifschandalen is sprake geweest van stortlocaties voor afval. Naar aanleiding van de ontdekking van verschillende locaties
met bodemverontreiniging zette de overheid een onderzoek op touw om het aantal verontreinigde locaties vast te stellen.
Deze inventarisatie, opgestart door minister Ginjaar in 1980, was de eerste landelijke inventarisatie van de
bodemverontreiniging. Na deze Ginjaar-inventarisatie volgde, verspreidt over vijfentwintig jaar, nog vier andere landelijke
inventarisaties om inzicht te krijgen in de omvang van de bodemproblematiek. Hieruit bleek dat er een groot aantal locaties
was die (mogelijk) verontreinigd waren. Eind 2009 waren rond de 248.000 locaties aangewezen die mogelijk ernstig
verontreinigd zijn (Compendium voor de Leefomgeving, 2010). Een groot deel van deze (mogelijk) ernstig verontreinigde
locaties zijn in het westen van het land terug te vinden (zie figuur 3.1).
In de jaren tachtig ging men er vanuit dat bodemverontreiniging vooral in woongebieden voorkwam en werd veroorzaakt
door stortlocaties voor afval. Men is er echter achtergekomen dat ook op bedrijventerreinen en in industriegebieden
sprake kan zijn van (ernstige) bodemverontreiniging (Milieuloket, 2010). Vooral in steden met een industrieel verleden is
ongetwijfeld nog sprake van een onbekend aantal verontreinigde locaties waarbij sanering nodig is. Veel van deze locaties
zullen vroeg of laat aan het licht komen bij binnenstedelijke herontwikkeling (Jobse en Musterd, 1994. p. 116). De ligging
van mogelijk ernstig verontreinigde locaties in bebouwd gebied wordt ook vastgesteld in het rapport ‘Maatschappelijke
Kosten-Batenanalyse van de Nederlandse Bodemsaneringsoperatie’ van het Milieu en Natuur Planbureau. Zij stellen
namelijk dat 55 procent van de mogelijk ernstig verontreinigde locaties in bebouwd gebied ligt (Milieu en Natuur
Planbureau, 2007, p. 20).
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Figuur 3.1: Dichtheid (mogelijk) ernstig verontreinigde locaties in 2009

Bron: Compendium voor de Leefomgeving, 2010.

3.2

De problemen van bodemverontreiniging

Door de landelijke bekendheid van gifaffaires is de aandacht voor bodemverontreiniging en sanering toegenomen. Volgens
de Wet bodembescherming is er sprake van bodemverontreiniging als ‘stoffen zich op een zodanige manier op of in de
bodem bevinden dat zij zich vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of zich
ongecontroleerd kunnen verplaatsen en een of meer eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft,
verminderen of bedreigen’ (Van de Griendt, 2000, p. 42). De aanwezigheid en het kunnen verspreiden van de
verontreiniging brengt problemen en risico’s met zich mee. In deze paragraaf zullen de risico’s nader worden bekeken en
zal ook kort aandacht besteed worden aan de gevolgen van bodemverontreiniging voor herontwikkelingsprojecten.

3.2.1

De risico’s van bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging brengt een aantal verschillende risico’s met zich mee. Maar wat is een risico? De term ‘risico’ ken
meerdere definities. Zo wordt de term door het Van Dale woordenboek gedefinieerd als ‘gevaar van schade of verlies’ (Van
Dale onlinewoordenboek, 2010). Daarnaast zijn er definities die zich meer toespitsen op milieukwesties. Een voorbeeld
hiervan is de definitie die gehanteerd wordt in de nota ‘Omgaan met risico’s’ uit 1989 (Van de Griendt, 2007, p. 28). Hier
worden risico’s omschreven als ‘de ongewenste gevolgen van een bepaalde activiteit of gebeurtenis verbonden met de kans
dat deze zich voordoet’ (VROM, 1989, p. 11 in: Van de Griendt, 2007, p. 28). De Gezondheidsraad (1996, p. 36) hanteert een
nog specifiekere definitie waarin ‘de mogelijkheid, met een zekere mate van waarschijnlijkheid, van schade aan de
gezondheid, aan het milieu en aan goederen, in combinatie met aard en omvang van die schade’ wordt aangehaald.
Risico’s spelen een grote rol bij bodemverontreiniging en kunnen onderverdeeld worden in een drietal soorten: humane
risico’s, ecologische risico’s en verspreidingsrisico’s (Londo, 1996, p. 33; Compendium voor de Leefomgeving, 2010).
Bodemverontreiniging kan ten eerste gevaarlijk zijn voor de mens. De mens kan met de verontreiniging in aanraking komen
door het graven in de grond, door het eten van voedsel dat in verontreinigde grond is verbouwd, via het inademen van
vluchtige of gasvormige stoffen of het binnenkrijgen van verontreinigd drinkwater. Naast de mens komen ook andere
organismen in aanraking met de verontreinigde bodem. Hierdoor kan het ecologische evenwicht worden verstoord. De
humane en ecologische risico’s worden veelal bepaald door de verontreinig in de bovengrond van de bodem. De
bovengrond bestaat uit de eerste halve meter onder het maaiveld.
Als derde risicosoort wordt de kans op verspreiding aangehaald. Hierbij verwijst men naar de kans dat de verontreiniging
zich verplaatst door bijvoorbeeld vermenging met het grondwater. Een dergelijk risico doet zich voor als de verontreiniging
zich in de ondergrond van de bodem bevind. Het verspreidingsrisico’s wordt in grote mate bepaald door de bodem, het
type verontreiniging en bodemfactoren zoals grondwaterstromen.
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De omvang van een risico wordt bepaald door verschillende factoren. Zo stelt Van de Griendt (2000, pp. 180-181) dat de
kans dat een gebeurtenis zich voordoet en de gevolgen die het heeft niet alleen afhankelijk is van de aard, de concentratie
en de omvang van de verontreiniging, maar ook van locatiespecifieke kenmerken. Bij locatiespecifieke kenmerken moet
worden gedacht aan de bodemopbouw, het gebruik van het terrein en de omgeving met de daarbij behorende risico’s van
verspreiding en blootstelling (Van de Griendt, 2000, p. 181). Andere factoren die van invloed zijn op hoe risico’s worden
benaderd zijn de kundigheid van de projectmanager en bodemadviseur, en de kwaliteit en kwantiteit van beschikbare
informatie. In figuur 3.2 is een overzicht gegeven van een aantal risicobepaalde factoren.
Figuur 3.2: Risicobepalende factoren.

Bron: Van de Griendt, 2000.

De hiervoor genoemde risico’s gaan vooral over de technische aard van de risico’s van bodemverontreiniging. Echter moet
ook rekening worden gehouden met de beleving van bodemverontreiniging en de risico’s die burgers en ondernemers voor
hun gevoel lopen. Want zoals Kaplan & Garrick stellen is risico een subjectief verschijnsel en is afhankelijk van degene die
ernaar kijkt. ‘Risk depends upon what you do and what you know and what you do not know’ (Kaplan & Garrick in: van de
Griendt, 2000, p. 169). De beleving van bodemverontreiniging kan geheel anders zijn dan de wetenschappelijke benadering
(Compendium voor de Leefomgeving, 2010). Het verschil tussen de benaderingen is grotendeels toe te schrijven aan
onvoldoende kennis bij de burgers en onvoldoende communicatie vanaf de kant van de experts. Daarnaast kan de media
het gat tussen de burger en expert vergroten.
De maatschappelijke en sociale aspecten van bodemverontreiniging spelen tegenwoordig een grote rol bij
saneringsbeslissingen (Compendium voor de Leefomgeving, 2010). Ook Huysmans & Steenbekkers (SCP, 2002, p. 10 in: Van
de Griendt, 2007, p. 50) constateren de toenemende rol van de maatschappij. Zij zijn van mening dat de maatschappelijke
perceptie van risico’s een grotere invloed heeft dan de technische kennis over de risico’s bij het maken van (politieke)
keuzes omtrent bodemverontreiniging.

3.2.2

De voor- en nadelen van bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat herontwikkelingsprojecten kunnen leiden tot het saneren van verontreinigde terreinen.
Hierdoor worden volksgezondheids- en veiligheidsrisico’s weggenomen. Tevens worden terreinen hergebruikt voor de
realisatie van een functie die anders waarschijnlijk in het perifere gebied plaats hadden gevonden. Herontwikkeling zorgt er
dus voor dat groene en open ruimte in het perifere gebied bespaart worden. Bijkomend voordeel is dat de bestaande
voorzieningen zoals infrastructuur die zijn overgebleven van de voormalige functie kunnen worden hergebruikt. Hierdoor
hoeven bijvoorbeeld wegen niet opnieuw worden aangelegd wat op zijn beurt voor meer ruimtebesparing zorgt. Volgens
de George Washington Universiteit leidt de herontwikkeling van 1 hectare verouderd bedrijventerrein tot een besparing
van 4,5 hectare perifeer gebied (Crawford-Brown & Wedding, 2007 in: Schildermans, 2009, pp. 11-12). Daarnaast zorgt de
herontwikkeling ervoor dat de verlaten terreinen vervangen worden door nieuwe functies waardoor de stad een
aantrekkelijke woon- en werkklimaat vormt en de ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot.
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De herontwikkeling van verontreinigde terreinen kan dus positieve gevolgen hebben voor de omgeving van het terrein,
maar ook voor de stad zelf. Voordelen kunnen worden behaald op ecologisch, sociaal en economisch gebied (zie tabel 3.3).
Deze voordelen worden zowel door de publieke als private sector waargenomen.
Tabel 3.3: Voordelen die te behalen zijn met de herontwikkeling van verontreinigde terreinen.

Ecologische voordelen

Sociale voordelen

Economische voordelen

•
•
•
•
•

Vrijwaring van het perifere gebied
Verbetering van de luchtkwaliteit
Bescherming van het maatschappelijk welzijn
Bescherming van het grondwater
Verbetering van de bodemkwaliteit

•
•
•

Verhoging van de levenskwaliteit
Verdwijnen van de bezorgdheid voor een ziekte, achteruitgang van het milieu en dalende
eigendomswaarden
Beschikbaarheid van betaalbare woningen, parken en publieke ruimten

•
•
•
•
•
•

Verhoogde competitiviteit van steden
Creëren van werkgelegenheid
Verhogen van belastbare basis
Aantrekken van binnenlandse en buitenlandse investeringen
Stimuleren van economische groei
Efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur

Bron: Schildermans, 2009.

Naast voordelen zorgt de verontreiniging ook voor problemen bij herontwikkelingsopgaven. Hierbij moet men voornamelijk
denken aan hoge saneringskosten en de mogelijke risico’s die het gebied herbergt welke in eerste instantie niet zichtbaar
zijn.
Volgens Van de Griendt (2000, p. 163) kunnen de saneringskosten die gepaard gaan met bodemverontreiniging worden
ingedeeld in drie groepen. De drie groepen die hij onderscheidt zijn directe saneringskosten, indirecte saneringskosten en
immateriële schade. In tabel 3.4 is een overzicht van de schadeposten weergegeven.
De schadeposten bestaan niet alleen uit financiële kosten, maar kan ook bestaan uit een negatief beeld dat ontstaat door
de aanwezigheid van bodemverontreiniging (imagoprobleem). Ook de onzekerheden omtrent de verontreiniging en de
kosten die daarmee samenhangen zullen niet bijdragen aan een voorspoedig verloop van de herontwikkeling. Het zou
namelijk investerende partijen kunnen afschrikken met als gevolg dat de herontwikkeling niet van de grond kan komen.
Tabel 3.4: Schadeposten door bodemverontreiniging.
Directe saneringskosten

•
•

Verwijderen, afvoeren en verwerken grond
Oppompen, zuiveren en lozen grondwater

Indirecte saneringskosten

•
•
•
•

Bodemonderzoek
Procedures, leges, vergunningen
Sloop en herstel
Beperking van de gebruiksmogelijkheden

Immateriële schade

•
•
•

Overlast en rompslomp
Negatief imago
Onzekerheid

Bron: Van de Griendt, 2000.

De voor- en nadelen worden versterkt door de specifieke belangen die betrokken actoren hebben (RIVM, 1998 p. 18). Voor
de ene actor is het financiële aspect van groot belang omdat hij/zij de eigenaar van het terrein is. Voor de andere actor kan
het milieu en de gezondheid het belangrijkste aspect zijn vanwege zijn woonlocatie.
In tabel 3.5 zijn de dominante belangen van een aantal betrokken actoren weergegeven. De tabel is niet allesomvattend,
maar geeft in hoofdlijnen de voornaamste belangen weer.
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Tabel 3.5: Actoren en hun dominante belangen.
Gezondheid/
welzijn

Sociaal-

Milieu

economische

Eigenaar

Financieel

X

Gebruiker

X

X

Omwonenden

X

X

Overheid

X

X

X

X

Bron: RIVM, 1998, p. 18

Uit tabel 3.5 is op te maken dat de verschillende belangen lang niet altijd met elkaar overeenkomen. Dit is dan ook een van
de complicaties waarmee men te maken heeft bij herontwikkelingsprojecten in combinatie met bodemverontreiniging (Okx
et al., 1996. p. 230).

3.3
3.3.1

Onderscheid tussen bodemverontreinigingen
De situering en eigenschappen van bodemverontreiniging.

Zoals in paragraaf 3.2 kort is aangehaald kan bodemverontreiniging zich op verschillende lagen in de bodem bevinden.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een boven- en ondergrond. Bij een locatie kan er sprake zijn van alleen
verontreiniging in de boven- of ondergrond, maar het kan ook zo zijn dat beide lagen verontreinigd zijn (Compendium voor
de Leefomgeving, 2010). De laag waarin de verontreiniging zich bevindt bepaald de saneringsmethoden die benodigd is. De
saneringsaanpak van verontreiniging in de ondergrond heeft vaak een langer doorlooptijd dan die voor de sanering van de
bovengrond. In de volgende paragraaf zullen de saneringsmogelijkheden nader worden bekeken. De verhouding van de
sanering van de verschillende bodemlagen is te zien in figuur 3.6. Hieruit blijkt dat bij meer dan de helft van de uitgevoerde
saneringen (58%) alleen de bovengrond gesaneerd is.
Figuur 3.6: Verhouding van onder- en bovengrondsanering uit 2008.
Onder- en bovengrond
10%

Alleen bovengrond
32%

Alleen ondergrond

58%

Bron: Compendium voor de Leefomgeving, 2010.

Een tweede onderscheid die bij verontreiniging gemaakt kan worden is die tussen mobiele en niet-mobiele verontreiniging.
Dit onderscheid wordt steeds vaker gemaakt als gevolg van veranderingen in het bodembeleid (Van de Griendt, 2000, p.
182). Het SenterNovem (2010a) definieert de typen verontreiniging als volgt:
‘Een mobiele verontreinigingsituatie betreft een situatie waarbij de in de bodem op de saneringslocatie aanwezige
stoffen zich … hebben verspreid naar het grondwater’.
‘Een niet-mobiele verontreinigingsituatie wordt gedefinieerd als een situatie waarbij de in de bodem aanwezige
verontreinigende stoffen zich niet (significant) hebben verspreid naar het (freatisch) grondwater’.
Mobiele verontreiniging heeft zich in de bodem en/of grondwater verspreid en blijft zich, zolang het in de bodem zit,
verspreiden. Niet-mobiele verontreiniging verspreidt zich daarentegen niet in de bodem of in het grondwater (ACE
Milieuadvies, 2010).
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Bij mobiele verontreiniging moet men denken aan minerale olie, aromaten en oplosmiddelen. Vormen van niet-mobiele
verontreiniging zijn zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (Van de Griendt, 2000, p. 91). In de
volgende subparagraaf wordt verder ingegaan op de verschillende verontreinigende stoffen.

3.3.2

De verontreinigende stoffen

In de vorige paragraven is uitvoerig gesproken over bodemverontreiniging, maar waar bestaat die verontreiniging eigenlijk
uit? In de wetgeving worden volgens Van de Griendt (2000, p. 42) zeven typen verontreinigende groepen onderscheiden.
Deze groepen zijn: zware metalen (1), anorganische verbindingen (2), aromatische verbindingen (3), polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) (4), gechloreerde koolwaterstoffen (EOX) (5), bestrijdingsmiddelen (6) en overige
stoffen (7).
In het Praktijkboek Bodemonderzoek van Janssen en Nijs (2006, p. 41) wordt een extra groep onderscheiden, namelijk die
van minerale olie. Uitleg over wat voor soorten stoffen onder deze groepen vallen en wat de kenmerken zijn, is terug te
vinden in bijlage I.

X

Textielindustrie

X

X

Lederindustrie

X

X

Rubber- en koststoffenindustrie

X

X

X

Metaalindustrie

X

X

X

Chemische industrie

X

X

X

Bestrijdingsmiddelenindustrie

X

Garages en benzinestations

X

X

X

Autosloperijen

X

X

Gasfabrieken

X

X

Stortplaatsen

X

X

X

X

Minerale olie

X

EOX

Aromaten

X

Oplosmiddelen

Cyanide

Voedings- en genotmiddelenindustrie

PAK’s

Zware metalen

Tabel 3.7: Overzicht van activiteiten en veelvoorkomende bodemverontreinigingen.

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

Bron: Van de Griendt, 2000.

Bodemverontreinigingen ontstaat als gevolg van menselijk handelen. Deze oorzaak wordt op verschillende plaatsen in de
Wet Bodembescherming aangehaald (Van de Griendt, 2000, p. 46). Het type verontreiniging kan over het algemeen in
relatie worden gelegd met de (industriële) activiteit die op een locatie heeft plaatsgevonden. In tabel 3.7 is een overzicht
gegeven van de activiteit en het soort verontreiniging die aangetroffen kan worden. De verontreiniging kan ontstaan als
gevolg van het lekken of morsen bij op- en overslag van brandstoffen in tanks, het lekken van de tanks zelf en het uitblijven
van acties en maatregelen om het lekken te voorkomen of op te ruimen (Van de Griendt, 2000, p. 47).

3.4

Het belang van bodemsanering

Bodemsanering heeft een relatief korte geschiedenis, maar het probleem waarmee omgegaan moet worden is aanzienlijk.
Op veel plaatsen zit het probleem, de verontreiniging, al tientallen jaren in de grond. Het besef van het probleem is echter
pas rond de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaan.
Bij het saneren van de grond zijn een groot aantal wetenschappelijke disciplines betrokken. Hierbij kan onder andere
gedacht worden aan geografie, biologie, ecologie, scheikunde, civiele techniek, economie en planologie. Ondanks de
betrokkenheid van de verschillende disciplines worden de onderzoeken veelal binnen de grenzen van een discipline
uitgevoerd. Dit zijn vaak grondige onderzoeken waardoor het lastig is de verschillende onderzoeken samen te brengen (Okx
et al., 1996, p. 230). Veel wetenschappers zijn van mening dat een probleem zoals bodemverontreiniging en sanering een
interdisciplinaire aanpak nodig heeft. Dit komt in de praktijk echter nog niet tot uiting (Okx et al., 1996, p. 231).
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Bodemsanering zorgt ervoor dat de verontreiniging wordt verwijderd of tot een acceptabel niveau wordt teruggebracht. De
definitie die in de Wet bodembescherming wordt gebruikt is ‘het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van
verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem’ (Van de Griendt, 2000, p.
61). Bodemsanering bestaat uit een aantal fysieke ingrepen waaronder het voorbereiden, het ontgraven of oppompen van
de verontreiniging en het afvoeren van de grond. In bijlage II en III is meer informatie terug te vinden over
saneringsmethoden en over de (onderzoeks)stappen die gezet moeten worden in het geval van bodemverontreiniging.
Voordat men tot bodemsanering overgaat wordt eerst onderzocht of de verontreiniging de interventiewaarde(n)
overschrijdt. De interventiewaarde geeft de concentratie weer waarboven gesproken wordt van (dreigende)
bodemverontreiniging volgens de Wet bodembescherming (Van de Griendt, 2000, p. 47). De interventiewaarde geeft dus
het maximaal toelaatbare risico weer (Londo, 1996, p. 57). Naast een interventiewaarde bestaat er een streefwaarde. Deze
waarde geeft de concentratie aan waaronder gesproken kan worden van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de bodem
‘niet verontreinigd’ is (Van de Griendt, 2000, p. 47; Londo, 1996, p. 57).
Figuur 3.8: Relatie tussen verontreinigingconcentraties en bodemnormen.

Bodemrichtlijn, 2010.

Daarnaast wordt gesproken over maximale waarden. De maximale waarde is gekoppeld aan een bodemgebruiksvorm (zie
tabel 3.9) en geeft de bovengrens weer van de kwaliteit die minimaal nodig is om een gebruiksvorm op een terrein toe te
staan. De verschillende gebruiksvormen hebben logischerwijs een eigen maximale waarde. In figuur 3.8 is de verhouding
tussen deze verschillende bodemwaarden te zien.
Indien de interventiewaarden of de maximale waarden voor een gebruiksvorm worden overschreden zal men overgaan tot
het saneren van een locatie. Hierbij wordt ook gekeken naar waar de verontreiniging zich in de bodem bevindt.
Om verontreinigde terreinen te saneren heeft men de keuze uit een multifunctionele of een functiegerichte methoden. Bij
het multifunctioneel saneren van de grond wordt de verontreiniging in zijn geheel verwijderd. Door deze aanpak is de
grond na de sanering geschikt voor alle bestemmingen. Bij functiegericht saneren wordt de verontreiniging tot een
acceptabele niveau teruggebracht voor de beoogde gebruiksvorm. Het is dan niet mogelijk om van bestemming te
wijzingen, zonder dat men opnieuw bekijkt of sanering voor de nieuwe bestemming nodig is. Het is dus niet mogelijk na het
functiegericht saneren van een terrein met als beoogde bestemming industrie er uiteindelijk woningen op te bouwen
omdat voor de functie wonen strengere saneringseisen gelden.
Het functiegericht saneren is toegestaan sinds de Beleidsvernieuwing Bodemsanering uit 1997. Deze beleidsvernieuwing
zorgde ervoor dat het niet meer noodzakelijk was alle verontreiniging te verwijderen. Hierdoor werd het saneren een
minder kostbare onderneming. Met de beleidsvernieuwing werd een stabiele eindsituatie geïntroduceerd voor de
ondergrond en een leeflaag voor de bovengrond. De beleidsvernieuwing zal in de volgende paragraaf verder aan bod
komen.
Zoals hierboven is aangehaald moet men bij functiegericht saneren rekening houden met de toekomstige bestemming.
Voor de sanering worden vier verschillen vormen van bodemgebruik gehanteerd (VROM, 2002, p. 6). In tabel 3.9 zijn deze
vormen van bodemgebruik weergegeven en worden voorbeelden van een dergelijk gebruik weergegeven. Er wordt
onderscheid gemaakt in verschillende vormen van bodemgebruik omdat er aan verschillende bestemmingen andere eisen
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worden gesteld. Dit heeft te maken met het al dan niet intensief gebruiken van het gebied en de grond. Hoe intensiever de
bodem gebruikt wordt hoe strenger de eisen zijn ten opzichte van de sanering. Dit is logische gezien het feit dat hoe
intensiever het gebruik is, hoe groter de kans is dat mensen in aanraking kunnen komen met de bodemverontreiniging.
Tabel 3.9: Vormen van bodemgebruik met voorbeelden.
Bodemgebruiksvorm

Voorbeelden

Bodemgebruiksvorm I:

Wonen en intensief gebruik
(openbaar) groen

tuinen, moestuinen, speelterreinen, recreatie, sportparken,
parken en groenstroken bij woningen
en flats

Bodemgebruiksvorm II:

wegbermen en groen bij kantoren en industrie

Bodemgebruiksvorm III:

Extensief gebruik
(openbaar) groen
Bebouwing en verharding

Bodemgebruiksvorm IV:

Landbouw en natuur

bestratingen, parkeerplaatsen en flinke oppervlakten beton
(wegen van enige omvang)

Bron: VROM, 2002.

De bodem is geschikt voor een bepaalde functie als ‘de blootstelling van mens, plant en dier aan verontreinigende stoffen
afdoende wordt voorkomen’ (Van de Griendt, 2000, p. 91). Bij mobiele verontreiniging wordt dit bereikt door de
vervuilingsbron te verwijderen voor zover dit kosteneffectief kan. Hierbij wordt gestreefd naar een stabiele eindsituatie.
Om de kosteneffectiviteit te beoordelen wordt naar de gemaakte kosten en naar de effectiviteit van de uitgevoerde acties
gekeken. Bij niet-mobiele verontreiniging kan functiegericht gesaneerd worden tot het niveau dat vereist is voor de
geplande gebruiksvorm (Van de Griendt, 2000, p. 91).
De verschillen in mobiele en immobiele verontreiniging hebben geleid tot verschillende vormen van sanering voor de
boven- en ondergrond (Van de Griendt, 2000, p. 91). Bij (immobiele) verontreiniging in de bovengrond wordt veelal
uitgegaan van een ‘standaard’ aanpak waar het aanbrengen van een leeflaag onder wordt verstaan. Deze leeflaag heeft
over het algemeen een dikte van ongeveer één meter (Van de Griendt, 2000, pp. 91-94). De ‘standaard’ aanpak bij sanering
van de ondergrond bestaat uit het verwijderen van de vervuilingsbron en de ‘pluim’ van verontreiniging in het geval van
mobiele verontreiniging. Hierbij wordt gestreefd naar een stabiele eindsituatie binnen dertig jaar (Van de Griendt, 2000, p.
95). Er kan een restverontreiniging van enige omvang achterblijven zolang er geen gevaar meer is voor verspreiding. Het
saneren van de ondergrond geschiedt snel als er sprake is van een drijflaag met slecht oplosbare stoffen. Een drijflaag
bevindt zich namelijk op het grondwater en kan makkelijk ‘weggezogen’ worden. Andere vormen van
grondwaterverontreiniging kunnen minder snel verwijderd worden waardoor de sanering tientallen jaren in beslag kan
nemen.

3.5

Het gevoerde bodembeleid

De bodemkwaliteit is naast de activiteiten van bedrijven en burgers afhankelijk van het beleid van de overheid en de
bijbehorende wet- en regelgeving (Jobse en Musterd, 1994, p. 118). Zeker in een stedelijke gebied waar ruimte schaars is
moeten afwegingen worden gemaakt wat betreft functies en milieubelasting. Deze afwegingen zijn (deels) afhankelijk van
het beleid van de overheid (Jobse en Musterd, 1994, p. 118).
Het beleid omtrent bodemverontreiniging en sanering maakt onderdeel uit van het gevoerde milieubeleid. In figuur 3.10 is
te zien hoe het bodembeleid zich verhoudt met de rest van het milieubeleid en met andere beleidsvelden.
Het algemene uitgangspunt van het milieubeleid is het zogeheten ‘stand-still-beginsel’ (Londo, 1996, p. 56; Bodemrichtlijn,
2010). Dit beginsel houdt in dat de milieukwaliteit van een gebied of stuk grond niet verder achteruit mag gaan. De
verantwoording hiervoor ligt bij de decentrale overheden en vergroot de samenhang tussen milieubeleid en ruimtelijk
ordeningsbeleid (Bodemrichtlijn, 2010). De decentrale overheden zijn er namelijk voor verantwoordelijk dat nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de kwaliteit van de bodem.
Het milieubeleid kent een aantal verschillende sectorale beleidsvelden waaronder lucht, water en bodem (figuur 3.10). Het
beleid van de verschillende sectoren moet een bijdrage leveren aan het verbeteren, behouden en beschermen van de
kwaliteit van de leefomgeving (Bodemrichtlijn, 2010). Het bodembeleid is er vooral op gericht om de bodem bewust en
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duurzaam te gebruiken. Hierbij is het van belang dat er een goede balans wordt gevonden tussen de verschillende, soms
tegenstrijdige, eisen die worden gesteld aan het ruimtegebruik. Enerzijds zijn dit eisen ten aanzien van de gezondheid van
mens en dier. Anderzijds gaat het om eisen die worden gesteld voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
Figuur 3.10: Integraal beleidskader van het bodembeleid

Bron: Gun, 2003 in: Bodemrichtlijn, 2010

Naast de sectorale beleidsvelden staat het bodembeleid ook in relatie met andere beleidsvelden zoals natuurbeleid,
landbouwbeleid, waterbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid. Deze relatie is weergegeven in het onderste deel van figuur
3.10. Met name de relatie tussen bodembeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid is van belang bij de herontwikkeling van
verontreinigde terreinen. Deze relatie wordt nog interessanter in het kader van de eisen die worden gesteld omtrent
nieuwe te bouwen vastgoed in de Nota Ruimte. Zoals in het vorige hoofdstuk aan bod is gekomen dient veertig procent van
het totale uitbreidingsprogramma voor de realisatie van woningen en arbeidsplaatsen in het bestaand bebouwd gebied
gerealiseerd te worden (Nota Ruimte, 2006b, p. 84). Om deze ruimtelijke doelen te kunnen behalen is het herstructureren
en herontwikkelen van woon- en werkgebieden is van groot belang (Nota Ruimte, 2006b, p. 85). Hierbij bieden de
herontwikkelingen kansen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

3.5.1

Veranderingen in de wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving omtrent de bodem(verontreiniging) kent slechts een korte geschiedenis. Pas sinds de jaren ’80 is de
eerste wet voor bodemsanering in werking getreden. Het ontwerp van de wet bodembescherming lag al een tijd bij de
Raad van State, maar kreeg pas prioriteit na de ontdekking van de bodemverontreiniging bij Lekkerkerk. In Amerika is een
soortgelijke situatie terug te vinden. Daar werd, na de ontdekking van verontreiniging bij Love Canal, de Resource,
Conservation and Recovery Act vastgesteld (Nieuwenhuyse, 2005, p. 42).
Naar aanleiding van een aantal onderzoeken bleek Lekkerkerk niet de enige plaats te zijn waar sprake was van
bodemverontreiniging. Dit leidde in 1983 tot de Interimwet Bodemsanering (Ibs). Uit de bijbehorende memorie van
toelichting bleek dat de wet een juridisch, financieel en bestuurlijk kader bevatte om de saneringen van de verontreinigde
terreinen zo snel mogelijk te realiseren (Bodemcanon, 2010). De wet kan dan ook worden gezien als een voorschotregeling
voor het sanering van de bodem. Overheden zouden het geld voor de sanering voorschieten en later via civielrechtelijke
procedures weer verhalen op de aansprakelijke persoon (Bodemcanon, 2010). De interimwet had voor ogen dat alle
verontreinigde terreinen gesaneerd moesten worden zodat de gronden weer geschikt waren voor alle bestemmingen. Dit
leidde ertoe dat men multifunctioneel moest saneren (Bodem, 2010).
De omvang van het bodemverontreinigingprobleem bleek echter groter te zijn dan verwacht, waardoor het totaal aan
saneringskosten toenam. Om de bodemverontreiniging aan te pakken werd in 1987 de Wet bodembescherming van kracht.
In deze wet was het zogenaamde zorgplichtbeginsel opgenomen. De zorgplicht leidde ertoe dat de verontreinigingen die na
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1 januari 1987 zijn ontstaan zo snel en volledig mogelijk opgeruimd moesten worden door de aansprakelijke persoon.
Verontreinigingen die vóór 1 januari 1987 zijn ontstaan werden over het algemeen door de overheid gesaneerd omdat de
verantwoordelijke persoon vaak moeilijk te achterhalen was. Door het invoeren van de zorgplicht vond een duidelijke
accentverschuiving plaats in het saneringsbeleid (Van de Griendt, 2007. p. 73). Niet langer was de overheid degene die de
saneringen uitvoerde (en financierde), maar moest dit vooral gedaan worden door private partijen die verantwoordelijk
waren voor de verontreiniging.
De doelstelling van multifunctioneel saneren in combinatie met ingewikkelde regelgeving zorgde voor veel vertraging bij de
realisatie van projecten. Dit leidde vooral in steden tot oponthoud van ruimtelijke en economische ontwikkelingen (Van de
Griendt, 2000, p. 85; Van de Griendt, 2007, p. 77; Bodem, 2010). Er was behoefte aan actief bodembeheer en het gevoerde
beleid moest veranderen. Onder actief bodembeheer wordt het proces verstaan ‘dat de keten van preventie, sanering en
nazorg omvat, met als doel het op een maatschappelijk verantwoorde wijze realiseren van een duurzaam bodemgebruik’
(Van de Griendt, 2000, p. 86). Het richt zich op het afstemmen van de bodemkwaliteit met de ruimtelijke en economische
belangen. De gewenste beleidsverandering wordt in 1997 een feit met de komst van de Beleidsvernieuwing Bodemsanering
(BEVER). BEVER staat voor een ‘oplossingsgerichte, integrale en pragmatische aanpak’ waar aan de hand van de bestaande
bestuurlijke verhoudingen en wetgeving wordt gezocht naar oplossingen (Van de Griendt, 2000, p. 86).
De belangrijkste verandering met de komst van het nieuwe beleid is de verschuiving van multifunctioneel naar
functiegericht saneren. Door het functiegericht saneren zou een kosteneffectieve aanpak ontstaan die de stagnatie van de
sanering zou moeten verhelpen. Zoals in paragraaf 3.4 aan de orde is geweest wordt het toekomstige gebruik van een
terrein centraal gesteld als saneringseis. Deze nieuwe saneringseisen zijn enkel van toepassing op ernstig verontreinigde
terreinen die vóór 1 januari 1987 zijn ontstaan. Op verontreinigingen die na 1 januari 1987 zijn ontstaan geldt de zorgplicht
en moet de verontreiniging geheel verwijderd worden (Van de Griendt, 2000, p. 90). Om de nieuwe beleidsrichting te
ondersteunen en een wettelijk kader te geven werd de Wet bodembescherming aangepast (Van de Griendt, 2007, p. 78).
Uiteindelijk leidde dit per 1 januari 2006 tot de gewijzigde Wet bodembescherming.
Op 10 juli 2009 is er een ‘Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ afgesloten tussen de minster van
VROM (huidige IM), de minster van LNV, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de Vereniging het Interprovinciaal
Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Het convenant gaat over de aanpak
van de bodemsaneringen waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
•
Voor 2015 moeten de (humane) spoedlocaties gesaneerd zijn of tot een beheerbaar probleem teruggebracht zijn.
•
In 2030 is de bodemverontreiniging een beheersbaar probleem, waarbij de bodem geschikt is voor het beoogde
gebruiksdoel. Verder dient verspreiding en nieuwe verontreiniging te worden voorkomen en dient de veiligheid van
mensen en ecosystemen gewaarborgd te worden.

3.5.2

Het bodembeleid en herontwikkelingsprojecten

De functiegerichte en kosteneffectieve aanpak van de uit te voeren saneringen zou bij kunnen dragen aan het behalen van
de beleidsdoelstelling van het Kabinet om voor 2030 de bodemsanering tot een beheersbaar probleem te maken. Het is
echter nog wel de vraag of deze doelstelling behaald gaat worden. Bezuinigingen van de overheid op bodemsanering
zouden namelijk kunnen leiden tot een vermindering van saneringsoperaties omdat de overheid minder mogelijkheden
heeft om private investeringen te stimuleren of cofinancieringen uit te voeren (Van de Griendt, 2007, p. 81). Dit zou
(indirect) gevolgen kunnen hebben voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen.
Het niet halen van de beleidsdoelstelling en het trager verlopen van de saneringsoperatie kan volgens Van de Griendt
(2007, p. 87) op zijn beurt gevolgen hebben voor de realisatie van nieuwe woningen en het ruimtelijke ordeningsbeleid. In
de Nota Ruimte wordt er naar gestreefd dat veertig procent van de nieuwe te bouwen woningen in bebouwde gebied
gerealiseerd wordt. Dit zou plaats moeten vinden via de herstructurering en herontwikkeling van gebieden. Het is volgens
Van de Griendt (2007, p. 87) dan ook ‘onvermijdelijk dat er in de toekomst steeds vaker en willens en wetens wordt
gebouwd op meer of minder verontreinigde grond’. Hierbij wijst Van de Griendt op het gevaar dat er minder projecten
zullen worden gerealiseerd in bebouwd gebied mede als gevolg van bodemverontreiniging. Dit gevaar wordt steeds groter
omdat de makkelijke en (relatief) goedkope locaties als eerste gesaneerd en herontwikkeld zijn. De moeilijke en in
verhouding dure locaties blijven hierdoor het langste liggen.
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Een andere punt dat het behalen van de saneringsdoelstellingen negatief beïnvloed is de achterliggende reden voor het
saneren van een terrein. Voorheen werd een sanering opgestart als gevolg van een volksgezondheid- en milieurisico.
Tegenwoordig is vooral het veranderen van de gebruiksfunctie van een terrein de voornaamste reden voor bodemsanering.
Op het moment dat er minder (her)ontwikkelingen plaatsvinden worden er ook minder terrein gesaneerd met als gevolg
dat de beleidsdoelstelling van het bodembeleid mogelijk niet gehaald gaat worden (Van de Griendt, 2007, p. 87).

3.6

Conclusie
Deelvraag 2: Wat is bodemverontreiniging, waarom is bodemverontreiniging een probleem
en hoe wordt er mee omgegaan?

Bodemverontreiniging wordt in de Wet bodembescherming omschreven als ‘stoffen zich op een zodanige manier op of in de
bodem bevinden dat zij zich vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of zich
ongecontroleerd kunnen verplaatsen en een of meer eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft,
verminderen of bedreigen’ (Van de Griendt, 2000, p. 42). Uit deze definitie blijkt dat bodemverontreiniging een bedreiging
kan vormen voor de mens en andere organismen. Er worden dan ook een drietal risico’s onderscheiden bij
bodemverontreiniging, namelijk ecologische, humane en verspreidingsrisico’s. De omvang van de risico’s worden bepaald
door verschillende factoren zoals de aard, de concentratie en de omvang van de verontreiniging en door locatiespecifieke
kenmerken. De aard van de verontreiniging wordt bepaald door het al dan niet kunnen verspreiden van de verontreiniging.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in mobiele (stoffen die zich kunnen verspreiden) en immobiele (vaste stoffen)
verontreiniging. Daarnaast heeft de kundigheid van de betrokken partijen, en kwaliteit en kwantiteit van beschikbare
informatie invloed op de omvang van de risico’s. Het probleem waarmee omgegaan moet worden is dan ook complex.
De herontwikkeling van verontreinigde terreinen kan gepaard gaan met voor- en nadelen. De voordelen bevinden zich op
ecologisch, sociaal en economische gebied zoals het vrijwaren van het perifere gebied of het creëren van werkgelegenheid.
Er zijn echter ook (grote) nadelen verbonden aan de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij
herontwikkelingsprojecten. De grootste belemmeringen zijn de kosten en risico’s die gepaard gaan met de
bodemverontreiniging en de sanering. De kosten bestaan uit directe en indirecte saneringskosten en zijn vaak lastig in te
schatten door onzekerheden over de omvang en het type(n) verontreiniging dat zich in de bodem bevindt. Door middel van
bodemonderzoek wordt geprobeerd de onzekerheden te verminderen, echter biedt een bodemonderzoek nooit honderd
procent zekerheid. Naast financiële problemen is er vaak ook sprake van een imagoprobleem bij verontreinigde locaties.
Het imagoprobleem wordt veroorzaakt door leegstaande vervallen panden en de (mogelijke) aanwezigheid van
bodemverontreiniging.
De voor- en nadelen worden versterkt door de specifieke belangen van de betrokken actoren. Door het grote aantal
betrokken partijen en de soms tegenstrijdige belangen wordt de herontwikkeling verder bemoeilijkt.
Voordat een verontreinigd terrein gebruikt kan worden voor een nieuwe functie, moet de bodem gesaneerd worden. Door
middel van bodemsanering wordt er voor gezorgd dat de verontreiniging wordt verwijderd of tot een acceptabel niveau
wordt teruggebracht. Het ‘acceptabele’ niveau is afhankelijk van de functie die men op het terrein wil realiseren. Zo gelden
er voor de functie ‘wonen’ strengere saneringseisen dan voor de functie ‘industrie’. Het onderscheid in de verschillende
normen heeft te maken met het al dan niet intensief gebruiken van de bodem.
Naast de toekomstige functie moet er bij het saneren rekening worden gehouden met het al dan niet mobiel zijn van de
verontreiniging en de situering ervan (boven- of ondergrond). Bij (immobiele) verontreiniging in de bovengrond wordt
veelal uitgegaan van een ‘standaard’ aanpak waar het aanbrengen van een leeflaag onder wordt verstaan. De ‘standaard’
aanpak bij sanering van de ondergrond bestaat uit het verwijderen van de vervuilingsbron en de ‘pluim’ van verontreiniging
in het geval van mobiele verontreiniging.
Voor het saneren en beschermen van de bodem wordt door de overheid een bodembeleid gevoerd. Dit beleid maakt
onderdeel uit van het milieubeleid en staat onder andere in relatie met het ruimtelijke ordeningsbeleid. Voorheen is er
door de overheid met het beleid aangestuurd op multifunctioneel saneren. Echter is men in de jaren negentig van dit beleid
afgestapt omdat het vooral in steden leidde tot oponthoud van ruimtelijke en economische processen omdat
ontwikkelingen niet tot stand kwamen door de kostbare saneringen. In 1997 werd een nieuw beleid (BEVER) ingevoerd die
zorgde voor een verschuiving van multifunctioneel naar functiegericht saneren. Door het functiegericht saneren zou er een
kosteneffectieve aanpak ontstaan die de stagnatie van de sanering en (her)ontwikkelen zou moeten verhelpen. De
functiegerichte aanpak kan bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelstelling om voor 2030 de bodemsanering tot een
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beheersbaar probleem te maken. Dit zou op zijn beurt een positieve invloed hebben op de doelstelling in de Nota Ruimte
om veertig procent van de nieuwe te bouwen woningen in bebouwde gebied te realiseren.

3.6.1

Vooruitblik

Bodemverontreiniging blijkt voor complexe situaties te zorgen. Daarnaast zijn grote investeringen nodig om een terrein
weer geschikt te maken voor een nieuwe bestemming. De makkelijkste (en goedkoopste) locaties waar verontreiniging
aanwezig was zijn veelal aangepakt. Nu moet men zich met de moeilijkere verontreinigingsgevallen bezig gaan houden. De
reden voor de aanpak van deze locaties blijkt bij maatschappelijke ontwikkelingen (zoals een herontwikkeling) te liggen.
Vanuit deze ontwikkelingen moeten de saneringskosten dan ook veelal worden gedekt. Maar tegen welke problemen loopt
men bij de herontwikkeling van verontreinigde terreinen aan? En hoe kan met deze problemen omgegaan worden? In het
volgende hoofdstuk zal de relatie tussen de herontwikkelingsprojecten en bodemverontreiniging in beeld worden gebracht.
Hierin zullen onder andere de knelpunten van herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging worden besproken en
zal gekeken worden naar eventuele maatregelen.
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4

De herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen

In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat herontwikkelingsprojecten en bodemverontreiniging op zichzelf al
complexe problemen met zich meebrengen. Herontwikkelingsprojecten worden geconfronteerd met grote uitdagingen
door complexe eigendomverhoudingen, bestemmingsbeperkingen en bestaande infrastructuur. De risico’s van
bodemverontreiniging worden naast de omvang en het type verontreiniging, onder andere bepaald door de kundigheid van
de bodemadviseur, de kwaliteit en kwantiteit van informatie en de bodemopbouw. Door de combinatie van
bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten wordt deze complexiteit alleen maar groter.
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de problematiek waarmee herontwikkelingsprojecten mét bodemverontreiniging
worden geconfronteerd. Allereerst wordt de relatie tussen herontwikkelingsprojecten en bodemverontreiniging inzichtelijk
gemaakt, waarna de problemen in kaart worden gebracht en oplossingsmogelijkheden worden aangehaald.

4.1

De relatie tussen herontwikkeling en bodemverontreiniging

Het ruimtelijke beleid is, zoals opgenomen in de Nota Ruimte, gericht op het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en op
intensief ruimtegebruik (Boer&Croon en ABLE2, 2008, p. 6). Dit betekent dat op sommige plaatsen in het stedelijke gebied
sprake is van verdichting, van het ontwikkelen van braakliggende terreinen en het voorkomen van onnodige ontwikkelingen
op uitleggebieden. De ontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen is één van de manieren waarop de beleidsdoelen
behaald kunnen worden.
Dit sluit ook aan bij de doelstelling in de Nota Ruimte dat veertig procent van het totale uitbreidingsprogramma voor de
realisatie van woningen en arbeidsplaatsen in het bestaand bebouwd gebied moet plaatsvinden (Nota Ruimte, 2006b, p.
84). Herontwikkeling komt dus duidelijk in beeld in het gevoerde ruimtelijke beleid.
Naast ruimtelijk beleid wordt een milieubeleid gevoerd met onder andere eisen omtrent de kwaliteit van de bodem.
Hiervoor is als doel gesteld dat de bodem van Nederland in 2030 ‘schoon’ moet zijn voor het beoogde gebruiksdoel.
Daarnaast is afgesproken dat locaties waarbij de verontreiniging een onaanvaardbaar risico vormt ‘schoon’ moet zijn voor
2015 (Rijksoverheid, 2010c). Onder ‘schone grond’ wordt verstaan dat de bodem geschikt is voor de functie die daarop
gerealiseerd is of wordt. Deze beleidsdoelen zijn vastgelegd in het ‘Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak
spoedlocaties’ die op 10 juli 2009 ondertekend is.
Zoals in hoofdstuk 2 is gebleken is het herstructureren van bedrijventerreinen een lastige opgave. Dit blijkt ook uit het
onderzoek ‘Locatieontwikkeling op Nederlands bodem’ van de SKB (2008a). Enkele reden die zij geven voor het moeizaam
tot stand komen van de herstructurering van bedrijventerreinen zijn:
•
‘Er is geen schaarste aan bedrijventerreinen, dus geen echte urgentie om te herstructureren’,
•
‘Eigenaren hebben vaak weinig belang bij de herstructurering’,
•
‘Vrijwel op alle bedrijventerreinen is bodemverontreiniging aanwezig. Eigenaren zien de noodzaak om te saneren in
veel gevallen niet in. Tot op heden is het nog nooit voorgekomen dat een eigenaar verplicht is gesteld om te saneren.
Hierdoor stellen de grondeigenaren het saneren vaak lang uit’,
•
‘De regelgeving zegt dat “de vervuiler” de kosten van de sanering moet dekken. Helaas is “de vervuiler” in veel gevallen
onbekend of bestaat inmiddels niet meer. Dan moet bijvoorbeeld de gemeente de sanering oppakken en de kosten
dekken uit de grondexploitatie. Vaak is het niet haalbaar om alle kosten door te berekenen en blijft een gemeente met
een negatief resultaat zitten’.
Uit het onderzoek van de SKB (2008a) blijkt dat herontwikkeling bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid van
bodemverontreiniging. Doordat herstructurering van bedrijventerreinen en bodemverontreiniging met elkaar in relatie
staan, kan het ruimtelijke beleid van de Nota Ruimte (veertig procent van de bouwopgave in bestaand gebied realiseren),
het herstructureren van bedrijventerreinen en het milieubeleid voor de bodemkwaliteit (in 2030 een ‘schone’ bodem) op
een aantal locaties tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dat binnen het areaal van te herstructureren bedrijventerreinen
verontreinigde locaties terug te vinden zijn is te zien in tabel 4.1.
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Tabel 4.1: Werkvoorraad (verontreinigde) (bedrijven)terreinen
Aantal locaties in de
werkvoorraad volgens

Huidige oppervlakte (ha)

kenmerken BBB*

Verwacht
saneringsoppervlakte (ha)

Huidige bedrijventerreinen IBIS

13.000

18.500

3.600

Solitaire huidige bedrijfslocaties

12.000

9.500

1.750

100

200

90

Grootschalige activiteiten

4.200

6.000

1.000

Totaal

29.300

34.200

6.440

Gasfabrieken

Bron: SKB, 2008b; aangepast door auteur.
*BBB: onderzoek Brownfields Beter Benut

Een deel van de verontreinigde terreinen zullen ontwikkeld kunnen worden omdat de opbrengsten opwegen tegen de
kosten. Echter zijn er ook terreinen waarbij de kansen vrijwel niet opwegen tegen de problemen die zich op (en rond) het
terrein bevinden. Als het moeizaam tot stand komen van een herontwikkeling (mede) wordt veroorzaakt door de
aanwezigheid van bodemverontreiniging is er sprake van een brownfield (zie figuur 4.2). De term brownfield staat voor een
‘verlaten of onderbenut (voormalige) industrieel terrein waar expansie of ontwikkeling wordt bemoeilijkt door de (mogelijke)
aanwezigheid van bodemverontreiniging, maar die een potentieel heeft voor hergebruik en ontwikkeling in de ruimste zin’
(Boer & Croon en ABLE2, 2008, p. 6). Meer informatie over de term ‘brownfield’ is terug te vinden in bijlage IV.
Figuur 4.2: Definitie van brownfields binnen de verontreinigde locaties

Bron: Boer&Croon en ABLE2, 2008; aangepast door auteur.

De herontwikkeling van bedrijventerreinen is een actueel vraagstuk. Zoals eerder is aangehaald heeft de Taskforce
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de herstructurering van bedrijventerreinen.
Hierin is een advies uitgebracht over de uitvoeringsstrategie van de herstructurering waarbij vooral aandacht werd besteed
aan (zware) revitalisering. Door een dergelijke herstructurering behouden de bedrijventerreinen hun huidige economische
functie. Bij de herontwikkeling van verontreinigde ‘brownfields’ hoeft niet perse sprake te zijn van functiebehoud, de
terreinen kunnen door hun ligging een nieuwe functie krijgen (Boer&Croon en ABLE2, 2008, p. 8). Boer&Croon en ABLE2
(2008) hebben zich in hun onderzoek naar de aanpak van brownfields gefocust op de terreinen die van functie veranderen.
In het verlengde van dit onderzoek hebben BMC en TTE (2010) gekeken naar de aanpak van verouderde verontreinigde
terreinen in stedelijk gebied. Hierin stellen zij dat het advies van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen zich
enkel richt op de herstructurering van bedrijventerreinen waarbij de ‘integrale visie op de onder- en bovengrond
onderbelicht’ blijft (BMC en TTE, 2010, p. 7). Deze integrale visie is volgens BME en TTE van groot belang bij de problematiek
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van verontreinigde bedrijventerreinen. Ontwikkelingen in de onder- en bovengrond moet namelijk goed op elkaar worden
afgestemd.
Voordat wordt ingegaan op de mogelijkheden om herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging aan te pakken, zal
de problematiek van verontreinigde herontwikkelingsprojecten eerst aan bod komen.

4.2

Knelpunten bij de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen.

Er zijn een groot aantal disciplines betrokken bij vraagstukken omtrent bodemverontreiniging en herontwikkeling zoals
geografie, ecologie, biotechnologie, civiele techniek, rechten en economie (Okx et al., 1996, p.230). In het geval van
herontwikkeling zal hier de discipline planologie ook aan toegevoegd moeten worden. Ondanks de grote betrokkenheid van
de verschillende disciplines worden problemen omtrent bodemverontreiniging veelal binnen de disciplinegrenzen
bestudeerd (Okx et al., 1996, p.231). Veel wetenschappers en ingenieurs zijn dan ook van mening dat problemen omtrent
bodemverontreiniging tenminste interdisciplinaire moeten worden aangepakt zodat er een goede afstemming plaats kan
vinden. Toch is deze interdisciplinaire aanpak lastig door de verschillende belangen die de betrokken partijen hebben (Okx
et al., 1996, p. 230).
Naast de betrokkenheid van veel actoren wordt de haalbaarheid van een herontwikkelingsproject met
bodemverontreiniging (brownfield) vaak aangehaald als hét probleem van herontwikkelingsprojecten. In verschillende
onderzoeken (Nijkamp et al., 2002; Alberini et al.,2005; Bartsch, 2002) worden de financiën als belangrijkste knelpunt
gezien. Hierbij worden niet alleen de kosten van de sanering als probleem gezien, maar ook onderhandelingen en
overwegingen voor de aanvang van de saneringswerkzaamheden. De hoge kosten zorgen ervoor dat verontreinigde
terreinen geen levensvatbare en concurrerende projecten kunnen zijn.
Ook Van de Griendt (2007, p. 87) is van mening dat financiële risico’s als gevolg van onzekerheden zorgen voor het
moeizaam tot stand komen van herontwikkelingsprojecten. Hij trekt namelijk de conclusie dat er minder projecten zullen
worden gerealiseerd in bebouwd gebied mede als gevolg van bodemverontreiniging. Dit gevaar wordt steeds groter omdat
de makkelijke en (relatief) goedkope locaties als eerste zijn gesaneerd en herontwikkeld. De moeilijke en in verhouding
dure locaties blijven hierdoor het langste liggen. Volgens Van de Griendt (2007, p. 87) is het dan ook noodzakelijk dat de
overheid investeringen blijft doen bij bodemsanering om de herontwikkelingen te stimuleren.
De (financiële) haalbaarheid van een herontwikkelingsproject wordt ook door Grimksi en Ferber (2001) aangehaald als een
beïnvloedende factor. Naast de financiële haalbaarheid zijn zij van mening dat het succes of falen van een herontwikkeling
wordt bepaald door de factoren: locatie voorbereiding (slopen, saneren en bouwrijp maken), toekomstig gebruik en weten regelgeving (figuur 4.3a) (Grimksi en Ferber, 2001, p. 146). Het succes (of falen) van een herontwikkeling wordt bepaald
door de mate waarin deze factoren in onderlinge samenhang worden gestuurd.
Figuur 4.3a en b: Beïnvloedend factoren bij herontwikkelingen

Bron: Grimski and Ferber, 2001.

Bron: Brüggemann et al., 2005; aangepast door auteur

Ook Brüggemann et al. (2005 in: Butzin and Noll, 2005, p. 13-15) halen deze vier factoren aan als belangrijkste
componenten bij brownfields (figuur 4.3b). Zij stellen dat deze vier factoren elkaar beïnvloeden en in relatie met elkaar
staan. Het is dan ook belangrijk dat alle factoren even zwaar meetellen (Brüggemann et al., 2005 in: Butzin and Noll, 2005,
p. 13). Onder ‘site preparation’ worden alle (plannings)activiteiten verstaan die nodig zijn om een terrein bouwrijp te
maken. Werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, zijn onder andere bodemsanering, het slopen van bestaande gebouwen en
het verwijderen van infrastructuur. Hierbij is het belangrijk dat er tijdens de planning en het uitwerken van de
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werkzaamheden rekening wordt gehouden met een bepaalde mate van flexibiliteit voor het geval er onverwachte zaken
aan het licht komen (Brüggemann et al., 2005 in: Butzin and Noll, 2005, p. 14).
Bij het bepalen van de toekomstige bestemming (‘future use’) is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de
directe omgeving van het terrein en met de planningsopgave in de hele stad. Ook hier is het van belang dat er een bepaalde
mate van flexibiliteit in het bestemmingsplan wordt opgenomen.
Het wettelijke kader (‘legal framework’) wordt gevormd door de wetgeving omtrent het milieu en bouwregelgeving. De
financiële haalbaarheid (‘economic viability’) wordt bepaald aan de hand van de kosten die gemaakt worden en de
verwachte opbrengsten of subsidies. Ook bij de financiering van het project is een grote mate van flexibiliteit belangrijk om
eventuele veranderingen in de planning of bestemming door te kunnen voeren (Brüggemann et al., 2005 in: Butzin and
Noll, 2005, p. 15).
De Sousa (2000, p. 831) en Urban Institute et al. (1997, p.5) stellen dat ontwikkelaars minder geïnteresseerd zijn in de
herontwikkeling van verontreinigde terreinen door aansprakelijkheids- en verontreinigingsrisico’s. Het herontwikkelen van
verontreinigde terreinen is een dure en tijdrovende ontwikkeling waardoor ze onaantrekkelijk zijn voor ontwikkelaars.
Daarnaast zijn er nog steeds greenfields (uitleggebieden) te vinden die voor ontwikkeling in aanmerking komen (De Sousa,
2000, p. 831). Het zou interessant kunnen zijn om deze twee gebiedsontwikkelingen te combineren waardoor het mogelijk
is om de kosten tussen de projecten te verevenen.
De Sousa (2000, pp. 849-850) concludeert dan ook dat de herontwikkeling van brownfields wordt gezien als minder
kosteneffectief en meer risico-omvattend dan de ontwikkeling van uitleggebieden. Volgens hem zijn ontwikkelaars enkel
geïnteresseerd in de herontwikkeling van brownfields als het economische rendabel is. Het ontwikkelen van een
verontreinigd terrein wordt vooral bepaald door economische factoren. Milieugerelateerde en sociale motivaties hebben
een zeer beperkte invloed op de keuze voor herontwikkelingen van een verlaten en verontreinigd terrein (De Sousa, 2000,
p. 850). Enkel publieke partijen herontwikkelen dergelijke terreinen vanwege milieugerelateerde en sociale factoren (De
Sousa, 2000, p. 840).
Uit het onderzoek van De Sousa (2000, p. 840) blijkt dat de bezorgdheid ten opzichte van aansprakelijkheid als belangrijk
obstakel wordt gezien. Daarnaast worden obstakels aangehaald die terug te leiden zijn tot beleidsmatige, financiële en
imago factoren. Bij beleidsmatige factoren moet worden gedacht aan strenge saneringseisen en onzekerheden omtrent
locatiespecifieke risico’s en de procedures die daarmee samen gaan. Ook het doorlopen van procedures vormt een obstakel
voor de herontwikkeling omdat de doorlooptijd over het algemeen lang is (De Sousa, 2000, p. 840). De financiële factoren
worden onder andere gevormd door het gebrek aan overheidsstimulansen en andere moeilijkheden die gepaard gaan met
het regelen van de financiering voor de herontwikkeling. De laatste factor, het imago, ontstaat door de negatieve perceptie
van publieke en private partijen (De Sousa, 2000, p. 840). Door dit negatieve beeld komt de herontwikkeling van een
verontreinigd terrein moeizaam tot stand.
Andere factoren die volgens Urban Institute et al. (1997, pp. 31-43) van invloed zijn op de totstandkoming en voortgang van
een herontwikkelingsproject, zijn de marktbehoefte, capaciteit en strategie van de betrokken partijen en de betrokkenheid
van publieke partijen.
In recentere (Nederlandse) studies naar factoren die een rol spelen bij het stagneren of niet tot stand komen van
bodemsanering en herontwikkelingsprojecten, komen de hierboven aangehaalde knelpunten ook naar voren. Zo hebben
Nijkamp et al. (2002, p. 239) gekeken naar de redenen voor de tegenvallende resultaten van de herontwikkelingsprojecten
met bodemverontreiniging. Zij halen zes factoren aan:
1. De betrokkenheid van veel actoren met tegenstrijdige belangen omtrent de toekomstige bestemming.
2. Hoge financiële saneringskosten die contrasteren met de verwachte opbrengsten.
3. Dubbelzinnige aansprakelijkheidsvragen omtrent sanering, vooral bij grondtransacties in het verleden.
4. Extreme onzekerheden over de hoogte van de saneringskosten (waardoor private investeringen vrijwel altijd
onmogelijk zijn).
5. Gebrek aan inzicht in de daadwerkelijke bodemkwaliteit (of terwijl de mate van verontreiniging).
6. Gemis van een ‘planning framework’ voor veranderingen in de wetgeving en onzekerheden in het gedrag van
betrokken publieke partijen.
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Ook in de studie Brownfields Beter Benut (SKB, 2008b) wordt naar de aspecten gekeken die een rol spelen bij het moeizaam
tot stand komen van herontwikkelingen in combinatie met bodemverontreiniging. In deze rapportage worden tien factoren
aangehaald die een rol spelen bij de herontwikkeling van gasfabrieken.
1. Ontbreken van een sluitende exploitatie.
2. Onvoldoende informatiegrondslag over kosten, opbrengsten en ruimtelijke mogelijkheden.
3. Onvoldoende binding tussen betrokken partijen.
4. Ontbreken van voldoende bestuurlijke drive en prioriteitstelling en continuïteit daarvan.
5. Ontbreken van een robuuste projectorganisatie en continuïteit daarvan.
6. Verkeerde inschatting van de bodemsaneringsproblematiek.
7. Gebrek aan fine-tuning tussen mensen, onvoldoende en/of onzorgvuldige communicatie.
8. Onvoldoende afstemming tussen interne en externe processen en procedures.
9. Ontbreken van een projectmatige werkwijze en continuïteit daarvan.
10. Politieke complicaties in de ‘locale arena’.
Het niet sluitende krijgen van de exploitatie (factor 1) word veroorzaakt door zowel tegenvallers aan de opbrengstenkant
als aan de kostenkant. De tegenvallers aan de kostenkant worden voor zeventig procent veroorzaakt door de
saneringskosten (SKB, 2008, p. 31).
De studie Brownfields Beter Benut (SKB, 2008b) is gericht op de sanering en herontwikkeling van voormalige
gasfabrieksterreinen. De problematiek die bij deze specifieke projecten komt kijken heeft echter veel overeenkomsten met
de herontwikkeling van andere verontreinigde bedrijventerreinen gezien de problemen die door Nijkamp et al. (2002) in
beeld zijn gebracht. Het nadeel van voormalige bedrijventerreinen (anders dan gasfabrieken) is dat het niet altijd duidelijk is
welke stoffen tijdens het productieproces gebruikt zijn. Door de kennis over het productieproces van de gasfabrieken zijn
de stoffen bij dergelijke terreinen vaak wel bekend. Daarnaast zijn er al redelijk veel gasfabrieken herontwikkeld waardoor
er kennis en ervaring is opgedaan.
Dat de problemen van verontreinigde bedrijventerreinen en gasfabrieken overeenkomsten hebben, blijkt ook uit het
onderzoek van BMC en TTE (2010) naar de organisatie van een (nieuw) proces voor de ontwikkeling van verontreinigde
terreinen. In dit onderzoek komen knelpunten aan bod waarvan zij stellen dat ze de herontwikkeling belemmeren.
Knelpunten die zij onder andere noemen, zijn ‘de vele partijen die belangen hebben bij de bestaande of te ontwikkelen
situatie’ en ‘de complexe eigendomsverhoudingen’ die zich vaak voordoen op bedrijventerreinen (BMC en TTE, 2010). Naast
deze complexe eigendomsverhoudingen zijn BMC en TTE van mening dat de problematiek van meer factoren afhankelijk is
dan enkel bodemverontreiniging.
Ondanks deze constatering worden problemen aangehaald die in relatie staan met de bodemproblematiek zoals ’het
ontbreken van urgentie voor de sanering voor de huidige eigenaar’ en ‘de grote risico’s van de bodemverontreiniging en de
beelden van de betrokken die uit angst voor het onbekende 100% sanering nastreven’ (BMC en TTE, 2010). Verder stellen ze
dat ‘het huidige financieringsmodel gebaseerd is op groei en als de groei achterwege blijft of afzwakt de ambities
onbetaalbaar worden’ (BMC en TTE, 2010). Als laatste knelpunt wordt de huidige wet- en regelgeving genoemd die een
drempel zou vormen voor de haalbaarheid van een project.
Aan de hand van de voorgaande onderzoeken kan een beeld worden gevormd over de problemen die zich bij
herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging voordoen. Een probleem dat duidelijk naar voren komt in de
verschillende onderzoeken is de (financiële) haalbaarheid van dergelijke projecten. De (financiële) haalbaarheid blijkt
samen te hangen met onzekerheden rondom de verontreinigingssituatie en de opbrengsten van de herontwikkeling. Uit de
verschillende onderzoeken blijkt tevens dat het in kaart brengen van de verontreinigingssituatie lastig is. Onzekerheden
rondom de verontreinigingssituatie hebben weer invloed op het inschatten van de saneringskosten. Pas tijdens het
uitvoeren van de sanering krijgt men ‘zekerheid’ over de daadwerkelijke verontreiniging, echter kunnen verrassingen
tijdens de sanering gepaard gaan met flinke kosten. Verder blijken de kosten die gepaard gaan met bodemsanering vaak in
schril contrast te staan met de opbrengsten van de herontwikkelingsprojecten. Tevens wordt verwacht dat
imagoproblemen en aansprakelijkheidsrisico’s invloed hebben op het tot stand komen van een project.
Uit de verschillende onderzoeken blijkt de betrokkenheid van een groot aantal partijen de herontwikkeling van
verontreinigde terreinen te belemmeren. Door de complexe omvang en problematiek van de herontwikkelingsprojecten is
de betrokkenheid van de vele partijen echter wel noodzakelijk vanwege specifieke kennis en expertise. De betrokken
partijen kunnen verschillende eigenaren, omwonenden, verschillende publieke overheden en ontwikkelende partijen zijn.
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Deze betrokken partijen kunnen conflicterende belangen hebben zoals in tabel 3.5 (hoofdstuk 3) inzichtelijk is gemaakt. Bij
de te onderzoeken projecten in dit onderzoek wordt dan ook verwacht dat er veel partijen bij de herontwikkeling betrokken
zijn. Hierdoor is een goede organisatie nodig.
De (verwachte) problemen kunnen worden teruggeleid tot project- en procesniveau. Op projectniveau vormen vooral
onzekerheden omtrent de verontreiniging en de kosten een probleem. Op procesniveau gaat het onder andere om het
afstemmen van verschillende belangen, het vormen van een robuuste projectorganisatie en onzorgvuldige communicatie.
In tabel 4.4 is de verwachte problematiek voor de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen weergegeven.
Tabel 4.4: Verwachte problemen op project- en procesniveau.

Projectniveau

•
•
•
•
•

Onzekerheden omtrent de omvang en typen verontreiniging
Hoge saneringskosten
Onzekerheden over ontwikkelmogelijkheden en opbrengsten
Aansprakelijkheden omtrent de verontreiniging
Imagoprobleem door de aanwezigheid van verontreiniging

Procesniveau

•
•
•
•
•

Veel betrokken partijen met verschillende belangen
Gemis van projectorganisatie
Onduidelijkheden omtrent de wet- en regelgeving
Ontwikkeling van ‘greenfields’
Onvoldoende en onzorgvuldige communicatie

Bron: Auteur, 2011

4.3

De herontwikkeling van verontreinigde terreinen

Om de herontwikkeling van verontreinigde terrein tot stand te brengen zijn maatregelen nodig die de problemen kunnen
verhelpen of voorkomen. In dit onderzoek worden deze oplossingen in kaart gebracht aan de hand van voorgaande
onderzoeken. Deze acties zullen vervolgens worden aangevuld en getoetst door middel van het empirische gedeelte van dit
onderzoek.
De literatuur en rapporten over de herontwikkeling van verontreinigde terreinen zullen de basis vormen van de mogelijke
acties. Een onderzoek die oplossingsrichtingen aandraagt is het onderzoek ‘Ondersteboven: voortbouwen op duurzame
gronden’ van BMC en TTE. Zij stellen dat maatwerk bij bodemverontreiniging altijd nodig is. ‘Het vinden van een dialoog met
de lokaal betrokken actoren, waarbij een basis van vertrouwen wordt geschapen, risico’s worden benoemd, gedeeld en
ingekapseld en transparantie aangebracht in behoeften, belangen en verwachtingen’ zien zij als een oplossing voor de
problematiek van brownfields (BMC en TTE, 2010, p. 4).
Het op één lijn krijgen van alle partijen en het benoemen van gezamenlijke belangen is van belang voor de realisatie van het
project. Betrokken partijen moeten elkaar vertrouwen om het project zo spoedig mogelijk te realiseren. Kennisdeling
tussen de verschillende partijen is hierbij van belang.
Om dit te faciliteren is het volgens BMC en TTE (2010, p. 44) verstandig om een onafhankelijke procesmanager aan te
stellen die het project en proces kan begeleiden. De procesmanager kan het project faciliteren en partijen ondersteunen
door middel van adviezen en onderzoek. Naast een onafhankelijke procesmanager is het van belang dat een robuuste
projectorganisatie wordt gevormd. Hierdoor kunnen problemen rondom kennisdeling, het afstemmen van interne en
externe processen en risico’s omtrent de herontwikkeling en verontreiniging gestuurd worden. Een goede
projectorganisatie is tevens van belang door het grote aantal betrokken partijen. Een goede projectorganisatie zou deze
partijen namelijk kunnen sturen.
Door middel van een interdisciplinaire aanpak is het mogelijk om voordelen te halen uit de betrokkenheid van de vele
partijen. Door deze aanpak is op de juiste momenten de benodigde kennis aanwezig en kunnen beslissingen worden
gemaakt die ook op de lange termijn voordelig(er) uit pakken. Problemen, oorzaken en oplossingen worden gezamenlijk in
kaart gebracht, waardoor niet het eigen belang maar het gezamenlijke belang voorop wordt gesteld. Hierbij dienen alle
betrokkenen transparant handelen, alleen op deze manier is het mogelijk om onderling vertrouwen te creëren (BMC en
TTE, 2010, p. 43).
Het creëren van vertrouwen is in elk project belangrijk. Maar door de betrokkenheid van zowel publieke als private partijen
en de complexiteit van de herontwikkelingsprojecten is het creëren en behouden van onderling vertrouwen van extra groot
belang. Alleen als er vertrouwen is, kan de realisatie van een gebiedsontwikkeling soepel verlopen (Coops & van Rooy,
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2009). Dit onderlinge vertrouwen is niet alleen van belang voor een goed verloop van het proces, maar ook voor de publiekprivate samenwerking. Uit een onderzoek van ING blijkt dat ‘kennis en begrip voor elkaars standpunten en belangen zowel
bij de overheid als bij private partijen niet altijd in voldoende mate aanwezig is. In het ergste geval leidt het tot wantrouwen
en belemmering van de projectvoortgang. Uiteindelijk wordt zo de kans op een goed resultaat van het PPS-project verkleind’
(ING, 2006, p. 30). Dat samenwerking tussen publieke en private partijen van belang is voor complexe projecten als
herontwikkeling blijkt ook uit de studie van BMC en TTE. Zij zijn van mening dat de samenwerking nodig is om te komen tot
een ‘effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken’ (BMC en TTE, 2010, p. 24). Klijn en van Twist (2007, p. 156)
stellen dat een publiek-private samenwerking kan worden gezien als een ‘instrument om publieke doelen (beter) te
realiseren’. Door middel van een dergelijke samenwerking zou meerwaarde ontstaan door het bundelen van informatie,
kennis en middelen. Deze meerwaarde kan van belang zijn bij de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen.
Zoals eerder aangehaald kan bodemonderzoek de onzekerheden van de bodemverontreiniging verkleinen. Om de risico’s
van bodemverontreiniging op de vangen is het volgens BMC en TTE (2010, p. 34) belangrijk dat men innovatie nadenkt over
de problemen en oplossingen. Door functies te combineren en ondergrondse voorzieningen op de sanering af te stemmen
kunnen voordelen worden behaald. Hierbij kan men denken aan het aanlegen van ondergrondse parkeergarages of warmte
en koude opslag (WKO). Voordat een herontwikkeling wordt gecombineerd met ondergrondse voorzieningen is het van
belang dat er een visie voor de boven- en ondergrond is gevormd (BMC en TTE, 2010, p. 34). Bovengrondse functies kunnen
namelijk beperkingen opleggen aan het gebruik van de ondergrond en andersom. De lagenbenadering (zie figuur 4.5) biedt
mogelijkheden om de boven- en ondergrond integraal te benaderen.
Figuur 4.5: De lagenbenadering

Bron: Dauvellier, 2011

De integrale benadering van de boven- en ondergrond zou naast ruimtelijke voordelen ook kunnen leiden tot financiële
voordelen. Dit zou uitkomsten kunnen bieden voor een deel van de financiële problemen bij herontwikkelingsprojecten
met bodemverontreiniging. Door op zoek te gaan naar optimalisatie mogelijkheden en innovatieve oplossingen kan een
herontwikkeling financieel aantrekkelijker worden. Door deze oplossingen te plaatsen in een gebiedsgerichte,
interdisciplinaire aanpak kunnen technische, organisatorische, financiële en juridische aspecten op elkaar worden
afgestemd en kunnen mogelijk kosten worden bespaard.
De integrale benadering kan er echter wel toe leiden dat nog meer partijen betrokken zijn het de herontwikkeling. De vraag
is of men dit (moet) willen in verband met het afstemmen van belangen.
Een ander voordeel dat behaal kan worden door de betrokkenheid van veel partijen bij een project, is het verdelen van
risico’s over de partijen die deze het beste kan opvangen (BMC en TTE, 2010, p. 43). Door het onderbrengen van risico’s bij
de juiste partijen kunnen kosten worden bespaard. Nadeel is echter dat, net als bij een integrale benadering, meer partijen
bij het project betrokken zijn met een belang en mening over de herontwikkeling. Dit maakt het op één lijn krijgen van de
partijen (nog) moeilijker.
Daarnaast kunnen investeringen rendabel worden door de terugverdientijd over een langere periode uit te strekken. De
investeringen worden niet alleen terugverdient tijdens de ontwikkeling van het gebied, maar ook tijdens de exploitatie
(BMC en TTE, 2010, p. 32). Hiervoor is het van belang dat alle partijen die investeren vanaf het begin af aan betrokken zijn
bij een project zodat tijdens de ontwikkeling geen beslissingen worden genomen die op de lange termijn (tijdens de
exploitatie) duurder blijken te zijn. Voor het terugverdienen van investeringen over een langere periode is echter wel een
andere benadering van het project en de ontwikkeling nodig. Om deze reden zal de maatregel niet nader worden bekeken.
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Alle (verwachte) oplossingsmogelijkheden kunnen worden onderverdeeld in effectieve en efficiënte acties (of maatregelen)
om de herontwikkeling van verontreinigde terrein aan te pakken (zie tabel 4.6). Deze maatregelen zijn op project- en
procesniveau ingedeeld. Onder effectieve maatregelen worden activiteiten verstaan die bijdragen aan de verwezenlijking
van doelstellingen. Bij dergelijke acties wordt niet gekeken naar de financiële kosten van de actie, maar naar het zo goed en
volledig mogelijk behalen van het gestelde doel.
Efficiënte maatregelen worden gekenmerkt door het optimaal gebruiken van de beschikbare middelen. Dit wil zeggen dat
bij een bepaalde hoeveelheid (financiële, personele en materiële) middelen een zo optimaal mogelijke resultaat wordt
verkregen. Bij dergelijke acties wordt gekeken hoe het doel zo goed mogelijk behaalt kan worden tegenover zo min
mogelijk kosten of inspanning. Efficiënte acties worden gekenmerkt door hun doelgerichte en praktische insteek.
Beide maatregelen zullen leiden tot een voorspoedig verloopt van een herontwikkelingsproject in termen van tijd, geld en
kwaliteit.
Tabel 4.6: Verwachte effectieve en efficiënte maatregelen
Projectniveau

Procesniveau

Effectief

•
•

Vervuiler betaald
Multifunctioneel saneren

•
•
•
•
•

Onafhankelijke procesmanager
Inzicht in eisen bevoegd gezag
Gezamenlijke doelen stellen
Onderling vertrouwen kweken en vasthouden
Transparante communicatie; Kennisdeling

Efficiënt

•
•

Functiegericht saneren
Bodemonderzoek (risicoreductie)

•
•
•

Interdisciplinaire aanpak
Visie op boven- en ondergrond
Risico’s onderbrengen bij de partijen die ze het
beste aan kunnen
Herontwikkeling combineren met een
ontwikkeling in open gebied (winst verdelen over
twee projecten)
Marktpartijen vroegtijdig betrekken voor
innovatieve ideeën
Publiek-private samenwerking

•

•
•
Bron: Auteur, 2011

De maatregelen die in de bovenstaande tabel zijn beschreven vormen slechts een beperkt aantal oplossingsmogelijkheden
en zijn niet uitputtend. Gezien de beschreven problematiek wordt van de maatregelen verwacht dat ze een positieve
bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging. Aan de hand van de
casestudies zal worden bekeken of de hierboven geformuleerde maatregelen ook in de praktijk een rol (kunnen) spelen.
Indien nodig zullen de maatregelen wordt aangepast.

4.4

Conclusie
Deelvraag 3: Wat is de invloed van bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten en
hoe kan hier effectief en efficiënt mee omgegaan worden?

In dit hoofdstuk is gekeken naar de invloed van de bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten. Door het
voormalige gebruik van bedrijventerreinen is de bodem op verschillende plaatsen verontreinigd. Uit de gegevens van de
SKB blijkt dat 6.440 hectare van de 34.200 hectare bedrijventerreinen verontreinigd is (tabel 4.1). Dit komt er op neer dat
circa één op de vier hectare van (voormalige) bedrijventerreinen verontreinigd is.
Uit het onderzoek blijkt dat de herstructurering van bedrijventerreinen wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van
bodemverontreiniging. Hoge kosten en risico’s die gepaard gaan met bodemverontreiniging kunnen ervoor zorgen dat een
project niet realiseerbaar is. In deze gevallen wordt in de literatuur gesproken van brownfields. Dit zijn ‘verlaten of
onderbenut (voormalig) industrieterrein in het binnenstedelijke gebied waar expansie of ontwikkeling wordt bemoeilijkt voor
de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging, maar die een potentieel hebben voor hergebruik en ontwikkeling’
(Boer & Croon en ABLE2, 2008, p. 6).
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Het succes (of falen) van een herontwikkeling met bodemverontreiniging wordt bepaald door een viertal factoren, namelijk
de locatie voorbereiding (het slopen van opstal en het bouwrijp maken van het terrein), het toekomstige gebruik, de weten regelgeving en de financiële haalbaarheid van het project. Met name deze financiële haalbaarheid wordt in veel
onderzoeken aangehaald als hét probleem bij verontreinigde herontwikkelingsprojecten.
De problemen die spelen bij de herontwikkeling van verontreinigde terreinen kunnen worden onderverdeeld in project- als
procesniveau. Op projectniveau gaat het vooral om onzekerheden die gepaard gaan met de verontreiniging, de hoge
saneringskosten en onzekere opbrengsten. Daarnaast spelen aansprakelijkheidsrisico’s voor de verontreiniging en het
aanwezige imagoprobleem een (negatieve) rol bij de herontwikkeling van verontreinigde terreinen. Op het procesniveau
gaat het om de organisatie van het project en proces, het afstemmen van verschillende belangen en het gebrek aan
communicatie. Verder wordt de ontwikkeling van ‘greenfields’ als reden gezien voor de beperkte animo voor
herontwikkelingen.
Om met de problematiek bij herontwikkelingsprojecten om te gaan zijn een aantal maatregelen gevormd aan de hand van
de literatuur. Om de verontreiniging aan te pakken heeft men de keuze uit multifunctioneel of functiegericht saneren.
Voordat men aan een sanering begint is het van belang om een goed beeld te hebben van de verontreinigingssituatie. Een
dergelijk beeld is te vormen door het uitvoeren van bodemonderzoeken.
Door het uitvoeren van bodemonderzoek kunnen onzekerheden worden weggenomen. Een andere manier om
onzekerheden op te vangen is het onderbrengen van risico’s bij de juiste partijen.
Om een herontwikkeling haalbaar te maken is het mogelijk om de herontwikkeling van verontreinigde terreinen te
combineren met een ontwikkeling in een uitleggebied, daarnaast kunnen investeringen rendabel worden door de
terugverdientijd over een langere periode uit te strekken. Een andere aanpak die voordelen biedt bij herontwikkeling van
verontreinigde terreinen is het vormen van een visie voor de onder- en bovengrond. Door functies en ondergrondse
voorzieningen op de bodemsanering af te stemmen kunnen voordelen worden behaald. Een dergelijke visie is door middel
van de lagenbenadering te vormen.
Om problemen om procesniveau aan te pakken is het vormen van een projectorganisatie van belang waarbij een
onafhankelijke projectmanager betrokken is. Verder is het formuleren van gezamenlijke doelen, transparante
communicatie en het creëren van onderling vertrouwen van belang voor de realisatie van een project.

4.4.1

Vooruitblik

Het inzichtelijk maken van de problematiek en maatregelen voor bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten is
van belang voor dit onderzoek. Aan de hand van deze inzichten is het namelijk mogelijk om aanbevelingen te doen voor de
aanpak van herontwikkelingsprojecten waarbij de bodemverontreiniging voor complexe situaties en oponthoudt zorgt.
De overzichten van de problemen op project- en procesniveau en de effectieve en efficiënte maatregelen die in dit
hoofdstuk gevormd zijn, zullen de basis vormen voor het verdere onderzoek. Indien nodig zullen de maatregelen wordt
aangepast aan de hand van de casestudies.
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5

Het institutionele kader

De problematiek rondom herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging (brownfields) kan vanuit verschillende
invalshoeken worden benaderd. Zo heeft Van Heusden (2010) vanuit een juridische invalshoek naar brownfieldontwikkeling
gekeken. Daarnaast zijn er verschillende onderzoek waarbij vanuit een beleidsmatige invalshoek naar de herontwikkeling
van verontreinigde terreinen wordt gekeken (McCarthy, 2002 en Christie and Teeuw, 1998 en 2000). Naast de rol die het
gevoerde beleid heeft gespeeld zijn er onderzoeken gedaan naar de rol van de publieke partijen bij de herontwikkeling
(DeSousa, 2006; Meyer and Lyons 2000; Wernsted, Meyer and Alberini, 2006). Veel onderzoek naar brownfield
ontwikkeling vindt echter plaats vanuit een economische invalshoek. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de problematiek
rondom de financiële haalbaarheid van brownfields.
In dit hoofdstuk zullen een aantal theoretische invalshoeken aangehaald worden. De keuze voor de gehanteerde invalshoek
zal uitvoerig aan bod komen. Tevens zal de institutionele context van dit onderzoek inzichtelijk worden gemaakt.

5.1

Theoretische perspectieven

Voogd en Wolter (2009) geven aan dat verschillende planningstheorieën aandacht krijgen in de literatuur over ruimtelijke
ordening waaronder de communicatieve en institutionele theorieën. Daarnaast is de netwerkbenadering een theorie die
gebruikt wordt in de sociale wetenschappen en mogelijk interessant is voor dit onderzoek.
De invalshoek die gebruikt gaat worden in dit onderzoek hangt af van de onderzoeksvraag. Het doel is om inzicht te krijgen
in de problematiek van herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging en hoe dit aangepakt kan worden. Hierbij
wordt gekeken naar de beperkingen van herontwikkelingsprojecten door de aanwezigheid van bodemverontreiniging en
worden maatregelen geformuleerd zodat deze beperkingen door de aanwezigheid van verontreiniging verholpen kunnen
worden. Om de problemen inzichtelijk te maken en voor het formuleren van maatregelen is het belangrijk dat er rekening
wordt gehouden met de invloed bepaalde factoren. Deze beïnvloedende factoren kunnen namelijk een positieve of
negatieve invloed hebben op het verloop van het herontwikkelingsproject.
De netwerkbenadering kan worden gezien als ‘een geheel van actoren die publiek, semi-publiek of privaat van karakter zijn.
Ieder van deze actoren heeft zijn eigen waarden, doelstellingen en belangen, die hij tracht te realiseren door instrumenten in
te zetten waarmee hij andere actoren tracht te sturen’ (Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991 in: Habiforum, 2007, p. 9). Deze
benadering zal niet gehanteerd worden omdat dit onderzoek zich niet richt op de relaties tussen de betrokken actoren. Er
wordt niet gekeken naar de interacties tussen de betrokken actoren en het tot stand komen van netwerken, maar naar de
invloed van factoren op de herontwikkeling.
Daarnaast valt de communicatieve benadering af omdat deze vooral gericht is op het creëren van draagvlak via interactie
en participatie van betrokken partijen en niet op de beïnvloedende factoren. Of zoals Voogd en Wolter (2009) zeggen: ‘De
institutionele benadering onderscheidt zich van de communicatieve benadering door juist de regels, normen, tradities,
gebruiken en achtergronden die interactie tussen de actoren sturen centraal te stellenen niet de interactie zelf’.
De institutionele benadering heeft aandacht voor de rol van actoren waarbij hun handelen wordt geanalyseerd vanuit
sociale gewoontes, externe factoren en regels die hun acties structureren. Deze invalshoek is dan ook geschikt voor dit
onderzoek, waarin gekeken wordt naar de beïnvloedende factoren bij herontwikkelingsprojecten met
bodemverontreiniging.
De term institutie wordt in de sociale wetenschappen steeds vaker gebruikt (Hodgson, 2006, p. 1). Dit veelvuldige gebruik is
terug te zien in verschillende disciplines zoals filosofie, sociologie, politiek en geografie. Ook in theorieën omtrent (de
ontwikkeling van) de grondmarkt worden instituties steeds vaker toegepast. Dit is terug te zien in de werken van o.a.
Needham en Lauw (2006), Needham, Segeren and Buitelaar (2010) en Needham and Segeren (2005). Uit deze onderzoeken
blijkt dat de marktontwikkelingen worden gestuurd door externe factoren, de zogenoemde instituties.

5.2

De institutionele invalshoek

In de neoklassieke (economische) theorie wordt uitgegaan van de aannames: ‘100% self interest, 100% rationality en 100%
self control’ (Van de Griendt, 2007, p. 13). Hierbij wordt uitgegaan van een ideale markt waarbij verondersteld wordt dat
alle goederen homogeen zijn, dat partijen rationeel handelen, volledig geïnformeerd zijn en dat transacties tot stand komen
zonder belemmeringen (‘er is geen sprake van transactiekosten of distributieproblemen’) (Van de Griendt, 2007, p. 13).
Deze aannames gaan echter niet op voor de vastgoedmarkt (Van de Griendt, 2007, p. 13). Elke locatie heeft zijn eigen
kenmerken waardoor ze heterogeen zijn. Daarnaast wordt er in de neoklassieke theorie van uitgegaan dat de betrokken
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partijen volledig geïnformeerd zijn. In het geval van bodemverontreiniging blijkt dat men nooit 100% zekerheid kan hebben
over de verontreinigingssituatie, men beschikt dus niet over de volledige informatie van het terrein. Ook het tot stand
komen van transacties zonder belemmeringen is bij een locatie met bodemverontreiniging lastig. Er spelen in deze gevallen
veel vragen omtrent de aansprakelijkheid van de huidige en toekomstige eigenaar. Wie moet de sanering betalen? En wat
voor risico’s blijven na de sanering bestaan (restverontreiniging)? Welke kosten zijn hieraan verbonden? Deze vragen
zorgen er onder andere voor dat partijen huiverige zijn om de (verontreinigde) bedrijventerreinen te herontwikkelen.
Er spelen verschillende factoren een rol bij de herontwikkeling van een (verontreinigde) locatie. Dit blijkt ook uit de
bestudeerde literatuur over herontwikkelingen en bodemverontreiniging in de vorige hoofdstukken. De beïnvloedende
factoren zorgen ervoor dat de aannames van een neoklassieke theorie niet opgaan voor gebiedontwikkelingen. De
benadering die de invloed van externe factoren wel meeneemt is de institutionele benadering. Het uitgangspunt van de
institutionele economie is namelijk dat ‘regels (instituties) belangrijk zijn voor marktprocessen en dus voor
marktuitkomsten’ (Van de Griendt, 2007, p. 18).
Ook Needham, Segeren en Buitelaar (2010, p. 2) constateren dat een unieke maar zeer belangrijke gedachtewisseling
plaatsvindt over de invloed die instituties hebben op de manier waarop land wordt gebruikt en over de plaats die instituties
moeten krijgen in de theorie van gebiedsontwikkeling. Naast Van de Griendt (2007) stellen ook zij dat marktuitkomsten
worden beïnvloed door instituties (regels). In een institutionele analyse worden de regels in de analyse meegenomen. Zoals
Needham en Segeren (2005, p. 5) dat stellen: ‘they are endogenous to it’. Alle regels creëren namelijk een structuur die
onder andere van invloed is op de beschikbare informatie, risico’s en onzekerheden en op de hoge van transactiekosten.
Instituties kunnen worden gezien als ‘human devised constraints that shape human interaction’ (North, 1990, p. 3). Taal,
geld, wetten en tafelmanieren kunnen worden gezien als instituties (Hodgson, 2006, p. 2). Volgens North (1990, p. 3)
verminderen instituties onzekerheden doordat ze een structuur vormen voor handelingen in het dagelijks leven. Elke vorm
van beperking kan worden gezien als een institutie, waarbij een onderscheid is te maken in formele en informele instituties
aldus North (1990, p. 4).
Hodgson is van mening dat de definitie van North het stimulerende effect van instituties negeert. Instituties kunnen
namelijk zowel voor beperkingen als voor mogelijkheden zorgen. Zo is het door een institutie als taal mogelijk om te
communiceren, en is het door verkeersregels mogelijk om ons gemakkelijker en veiliger te verplaatsen (Hodgson, 2006, p.
2).
Volgens North kan een onderscheid worden gemaakt in formele en informele instituties. Onder formele instituties kan
politieke (en juridische) regelgeving worden verstaan. Daarnaast vallen ook economische regels en contracten onder
formele instituties (North, 1990, p. 47). Politieke regels worden gevormd door beleidsstukken en wet- en regelgeving (Van
der Krabben, 1995, p. 77). Onder economische regels worden de eigendomsrechten verstaan, dit zijn de rechten over het
gebruik, aankopen en verkopen van gronden en opstallen (Van der Krabben, 1995, p. 77). De meeste formele regels worden
door de overheid opgesteld. Regels worden volgens North (1990, p. 48) opgesteld vanuit eigenbelang. Ook Needham en
Louw (2006, p. 76) stellen dat formele regels worden opgesteld om ontwikkelingen zo te sturen dat ze leiden tot gewenste
(beleids)uitkomsten.
Informele instituties zijn een stuk moeilijker te omschrijven en grip op te krijgen, maar zijn van groot belang bij het tot
stand komen van interactie (North, 1990, p. 36). Informele instituties worden gevormd door het overdragen van informatie
en ontstaan vanuit culturele achtergronden. Gedragscodes, normen en waarden en verdragen kunnen worden gezien als
informele instituties. Ze zijn minder dwangmatig, maar kunnen volgens Segeren, Needham en Groen (2005, p. 27) grote
invloed hebben op de (Nederlandse) grondmarkt. Voorbeelden die zij noemen zijn onder andere ‘de verwerving van
gronden voor de overheid op basis van vrijwillige onteigening en het vertrouwen in de overheidsdiensten bij landinrichting’
(Segeren, Needham en Groen, 2005, p. 27).
Als de vastgoedmarkt wordt onderzocht is het volgens Needham en Segeren (2005, p. 5) onrealistisch om de invloed van
formele en informele regels te negeren. Regels zijn van groot belang als land wordt verhandeld omdat het een duurzaam
goed is, die op meerdere manieren gebruikt zou kunnen worden. Om grondbezitters zekerheid te geven worden er regels
gehanteerd. De belangrijkste institutie in de ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan (Needham and Segeren, 2005, p.
2). Het bestemmingsplan bepaald namelijk voor welke functie een stuk grond gebruikt mag worden.
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Dat de institutionele benadering van belang is bij onderzoek naar de vastgoedmarkt bleek ook uit het onderzoek van Van
der Krabben (1995). In zijn onderzoek heeft hij gekeken naar hoe de vastgoedmarkt wordt beïnvloed door de institutionele
organisatie van die markt en welke (institutionele) veranderingen zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan. Hij stelde
dat de vastgoedmarkt altijd aan veranderingen onderhevig is. Veranderingen op de vastgoedmarkt worden veroorzaakt
door stijgende prijzen van grond en werkzaamheden, door technologische ontwikkelingen, door de onzekerheden die al
dan niet bestaan en de kosten die hiermee gepaard gaan, en door veranderende normen en waarden (Van der Krabben,
1995, p. 98).
Bij veranderende normen en waarden kan worden gedacht aan de aandacht die er tegenwoordig is voor het milieu en
eventuele problemen die daarbij komen kijken zoals bodemverontreiniging. Door de aandacht voor dergelijke problemen
worden vastgoedontwikkelingen geconfronteerd met extra kosten voor bijvoorbeeld de sanering van de bodem (Van der
Krabben, 1995, p. 100). Het veranderen van normen en waarden staat in relatie met de maatschappelijke veroudering van
bedrijventerreinen (zie hoofdstuk 2).

5.3

De institutionele context van dit onderzoek

Gebiedsontwikkeling is afhankelijk van vele factoren. Het gaat hierbij onder andere om wet- en regelgeving, om financiën,
om de inzet van betrokken partijen en om fysieke kenmerken uit de omgeving zoals de bodemgesteldheid, de situering van
de verontreiniging en bestaande bebouwing en infrastructuur. Al deze factoren vormen de planningscontext en hebben
invloed op het tot stand komen van een herontwikkelingsproject. Met name bij herontwikkelingsprojecten spelen, in
vergelijking met een uitleggebied, meerdere factoren een rol. Bij uitleggebieden speelt de wet- en regelgeving een rol, maar
is de kans op bodemverontreiniging en invloeden uit de omgeving zoals geluidsoverlast, bestaande bebouwing en
infrastructuur gering.
In dit onderzoek wordt onderzocht welke problemen bij herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging spelen en
hoe deze aangepakt kunnen worden. De beperkingen die door de aanwezigheid van bodemverontreiniging ontstaan,
kunnen aan de hand van een institutionele analyse worden onderzocht. Door rekening te houden met formele en informele
instituties is het mogelijk om inzicht te krijgen in de invloed en problematiek van bodemverontreiniging bij
herontwikkelingsprojecten en hoe hiermee omgegaan wordt.
Instituties die een rol spelen bij de herontwikkeling van verontreinigde terreinen zijn zowel gericht op de ruimtelijke
ordening als op het milieu.
Formele instituties die vanuit de ruimtelijke ordening invloed uitoefenen komen voort uit de Wet ruimtelijke ordening. In
deze wet is namelijk de eis opgenomen dat op alle overheidslagen bestemmingen voor het ruimtegebruik bepaald worden.
De indeling van de ruimte wordt vanuit het Rijk in grote lijnen vastgesteld, aan de hand waarvan de provincies en de
gemeente hun ruimtelijke beleid bepalen. Op rijksniveau is het beleid vastgelegd in de Nota Ruimte. Hierin is onder andere
opgenomen dat veertig procent van de nieuwe te realiseren bebouwing in bestaand stedelijk gebied moet plaatsvinden. De
provincies hebben in streekplannen vastgelegd welke locaties in aanmerking kunnen komen voor een herontwikkeling door
op hoofdlijnen de bestemmingen in de provincie vast te leggen. Op gemeentelijk niveau wordt de daadwerkelijke
bestemming vastgesteld in een bestemmingsplan. Door het gebruik van kaarten en vaak zeer gedetailleerde voorschriften
ligt de ruimtelijke inrichting vrijwel vast. Het bestemmingsplan is het enige bindende document (Spit en Zoete, 2006, p. 51)
en bepaalt de ontwikkelmogelijkheden voor een locatie. Het bestemmingsplan kan er voor zorgen dat een terrein de
bestemming bedrijventerrein heeft, met als gevolg dat woningbouw niet mogelijk is. Voor ontwikkelende partijen (zeker bij
herontwikkelingen) kan dit nadelig zijn voor de opbrengsten van de herontwikkeling. Woningbouw levert namelijk meer op
dan bedrijvigheid.
Naast de Wet ruimtelijke ordening speelt de Woningwet een rol. In deze wet is de regelgeving omtrent bouwverordening
en bouwvergunning opgenomen, welke bepalen of een ontwikkeling (van een gebouw) al dan niet gerealiseerd mag
worden.
Vanuit het milieu worden in de Wet Milieubeheer eisen gesteld aan de kwaliteit van de lucht, aan geluidsnormen en aan de
bodemkwaliteit. Met name deze bodemkwaliteit speelt een grote rol bij verontreinigde terreinen. Omdat de problematiek
van de bodem in de jaren tachtig aan het licht kwam en bleek dat de omvang groter was dan verwacht is de Wet
bodembescherming tot stand gekomen. Deze wet is speciaal voor de aanpak van bodemsanering gevormd en stelt eisen
aan de kwaliteit van de grond en het grondwater en aan de uitvoering van bodemonderzoeken en de sanering. In de Wet
bodembescherming zijn ook de normen opgenomen voor verschillende gebruiksvormen (zie tabel 3.9). De wet maakt het
dan ook mogelijk om functiegericht te saneren wat de haalbaarheid van saneringsoperaties ten goede moet komen.
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Naast de wetgeving zijn ook beleidsstukken van invloed op het handelen van partijen. Bij de herontwikkeling van
bedrijventerreinen is vooral het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ van belang. Hierin zijn doelstellingen gesteld en
afspraken vastgelegd op welke termijn de bedrijventerreinen opgeknapt moeten zijn.
Vanuit de bodemverontreiniging speelt het ‘Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ een rol. Hierin
wordt de doelstelling gesteld dat ernstig verontreinigde locaties in 2015 gesaneerd moeten zijn. Voor de rest van de
terreinen geldt dat in 2030 de bodemverontreiniging (en sanering) tot een beheersbaar probleem is gemaakt.
Niet alleen de wet- en regelgeving vormen instituties die een rol spelen, maar ook factoren op projectniveau (de
herontwikkeling van het verontreinigde bedrijventerrein) spelen een rol. Hier moet worden gedacht aan factoren zoals
financiën, aansprakelijkheid en de beschikbare informatie van de ontwikkelmogelijkheden en daarmee samenhangende
opbrengsten een rol, net als de beschikbare informatie omtrent de verontreinigingssituatie en de daaraan gerelateerde
kosten.
Een institutie die zowel bij uitleggebieden als bij herontwikkelingsprojecten van invloed is, is marktsituatie. In een tijd van
laagconjunctuur (recessie) zullen projecten moeilijk tot stand komen, dit kan voor kostbare projecten zoals een
herontwikkeling met bodemverontreiniging voor extra problemen zorgen. Tijdens een recessie zullen ontwikkelende
partijen de financiële risico’s niet aandurven omdat de opbrengsten van het project zeer onzeker zijn. De nieuwe gebruikers
van de te ontwikkelen locatie (de bewoners of bedrijven) zullen in economisch moeilijkere tijden een eventuele aankoop
namelijk uitstellen. In het geval er sprake is van een hoogconjunctuur zou een herontwikkeling eenvoudiger tot stand
kunnen komen omdat de wil tot investeren groter is.
Daarnaast wordt de planningscontext bepaald door de organisatie van het project en proces. Geen enkel project kan tot
stand komen als de organisatie van het project en proces slecht geregeld is. Bij grote en complexe projecten is een goede
organisatie zeker van belang door de betrokkenheid van veel verschillende partijen. Het afstemmen van de verschillende
belangen en meningen van de betrokken partijen zorgt ervoor dat een project gerealiseerd kan worden.
Bij een herontwikkelingsproject (zonder bodemverontreiniging) zijn al vele partijen betrokken zoals de gemeente, burgers,
bedrijven, adviesbureaus etc. Bij herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging komen er nog meer partijen om de
hoek kijken die een belang hebben bij de ontwikkelingen. Hierbij moet gedacht worden aan het bevoegd gezag voor de
bodemsanering, de vervuiler, de saneerder en milieuorganisaties.
Daarnaast moeten meerdere procedures doorlopen worden voordat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Het
organiseren van alle partijen, het doen van (bodem)onderzoeken en het doorlopen van de (extra) procedures kost extra
tijd. Mocht de organisatie van het project daarnaast niet goed geregeld zijn, dan zou dit tot vertragingen kunnen leiden.
Zoals eerder aangehaald worden instituties vaak gezien als een belemmering, echter kunnen ze ook voor kansen en
mogelijkheden zorgen. In het geval van bodemverontreiniging kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het functiegericht
saneren. Sinds de verschuiving van multifunctioneel naar functiegericht saneren (zie hoofdstuk 3) wordt het wellicht
rendabel om een gebied te ontwikkelen. Het is namelijk niet meer nodig om het terrein volledig te saneren waardoor er
minder geld nodig is voor de sanering. Hierdoor kan bijvoorbeeld een bedrijventerrein als toekomstige bestemming
(financieel) haalbaar worden.
Uit het onderzoek van Olden (2010) blijkt dat het beleid omtrent bedrijventerreinen altijd gevoerd is op het beschikbaar
hebben van bouwrijpe gronden. Er blijkt structureel een overschot te zijn aan deze bouwrijpe gronden wat de
herontwikkeling van (vervuilde) bedrijventerreinen belemmert. Dit overschot aan bouwrijpe gronden kan kansen bieden
voor de herontwikkeling van bedrijventerreinen. De ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden waardoor
financiële verevening plaats zou kunnen vinden. Dit zou ertoe leiden dat het negatieve saldo van een
herontwikkelingsproject minder extreem is.
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5.3.1

Conceptueel model

Alle beïnvloedende factoren die in de vorige hoofdstukken (en dit hoofdstuk) in beeld zijn gekomen vormen de instituties
(planningscontext) die in dit onderzoek een belangrijke rol spelen. Door de kennis te bundelen is het voorlopige
conceptueel model uit hoofdstuk 1 aangevuld. Dit leidt tot het onderstaande conceptueel model (figuur 5.1). Hierin worden
de beïnvloedende factoren die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen met elkaar in relatie gebracht. Dit
conceptueel model zal de basis vormen voor het empirische onderzoek naar het Hembrugterrein en de referentieprojecten.
In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de aanpak van het empirisch gedeelte van dit onderzoek.
Figuur 5.1: Conceptueel model

Bron: Auteur, 2011

Het conceptueel model bestaat uit de ‘Herontwikkeling & Bodemverontreiniging’, ‘Instituties’ en ‘Acties’.
De acties die nodig zijn voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen worden bepaald door de planningscontext.
Deze planningscontext bestaat namelijk uit de verschillende instituties die rondom het herontwikkelingsproject en de
bodemverontreiniging spelen en bepalen onder andere de ontwikkelmogelijkheden. De instituties die een rol spelen,
worden gevormd door het herontwikkelingsproject en de bodemverontreiniging. Zo is de wetgeving en het beleid rondom
bodemsanering van toepassing door de aanwezigheid van de bodemverontreiniging. De bodemverontreiniging bepaalt op
deze manier een deel van de planningscontext. Hetzelfde geldt voor de instituties ‘aansprakelijkheid’ en ‘imago’, door de
aanwezigheid van de bodemverontreiniging spelen deze factoren een rol bij de acties die genomen moeten worden.
Voor de herontwikkeling van bedrijventerreinen is allereerst de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Daarnaast zijn
beleidsstukken zoals de Nota Ruimte en het Convenant Bedrijventerreinen van invloed op de herontwikkeling van
gebieden. Deze beleidsstukken bepalen, net als het convenant bodemontwikkelingsbeleid, de doelstellingen van het
gevoerde beleid.
De bodemverontreiniging heeft tevens invloed op de betrokken partijen. Het bevoegde gezag (vanuit de Wet
bodembescherming, Wbb) en de vervuiler zijn partijen die door de bodemverontreiniging bij de projecten betrokken zijn.
Andere instituties die de mogelijkheden voor de (her)ontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen bepalen zijn de
financiën, de markt en de organisatie van het project/proces.
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Variabelen die een rol spelen bij de herontwikkelingsprojecten zijn onder andere de locatie, het voormalige gebruik, de
veroudering van het terrein en de toekomstige bestemming. Bij bodemverontreiniging zijn factoren zoals de eigenschappen
van de verontreiniging, risico’s en onzekerheden, beschikbare informatie en de saneringsmethoden van invloed op het tot
stand komen en verloop van het project.
Uit het conceptueel model blijkt dat de institutionele benadering bepaald welke factoren nader bekeken worden. De
omschreven aspecten in figuur 5.1 worden gezien als de factoren die van invloed zijn op de maatregelen die nodig zijn voor
de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen. Zij vormen de planningscontext en bepalen de
ontwikkelmogelijkheden, de partijen die betrokken zijn en de wet- en regelgeving die van toepassing is. Binnen deze
factoren dient een herontwikkelingsproject met bodemverontreiniging gerealiseerd te worden.

5.4

Conclusie

Deelvraag 4: Welke (omgevings)factoren zijn van invloed op de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen?
Voor het beantwoorden van de probleemstelling wordt uitgegaan van een institutionele benadering. Door deze invalshoek
toe te passen kan rekening worden gehouden met de invloed van formele en informele regels (instituties). Voor dit
onderzoek is van het belang dat er rekening wordt gehouden met deze regels. Zij sturen namelijk de ontwikkelingen op de
grond- en vastgoedmarkt.
Onder formele instituties kunnen politieke en juridische regelgeving en economische regels of contracten worden verstaan.
Deze regels worden opgesteld om ontwikkelingen te kunnen sturen en bieden betrokken partijen zekerheid. Informele
instituties zijn moeilijker te definiëren, maar zijn van groot belang voor het tot stand komen van interactie. Informele
instituties zijn minder dwangmatig en worden gevormd door culturele achtergronden en het overdragen van informatie.
Gedragcodes, normen en waarden kunnen worden gezien als informele instituties.
Bij het onderzoeken van de vastgoedmarkt blijkt het onrealistisch te zijn om de invloed van de formele en informele
instituties te negeren. Regels zijn namelijk van groot belang bij het verhandelen van land en geven de eigenaar zekerheden.
Zo bepaalt het bestemmingsplan welke functie een stuk grond bezit en wat de bouwvoorschriften zijn. Daarnaast is de
vastgoedmarkt altijd onderhevig aan veranderingen, zo kan de grondprijs stijgen, kunnen technologische ontwikkelingen
zich voordoen en kunnen normen en waarden omtrent een bestemming of ontwikkeling veranderen. Bij veranderende
normen en waarden kan worden gedacht aan de standpunten tegenover bodemverontreiniging. Door de toegenomen
aandacht (en angst voor gezondheidsrisico’s) voor de bodemverontreiniging zijn (terecht) eisen gesteld aan de kwaliteit van
de bodem en de geschiktheid voor een bepaalde bestemming. Echter hebben deze eisen er toe geleid dat
herontwikkelingsprojecten worden geconfronteerd met extra kosten voor de bodemsanering.
De mogelijkheden voor herontwikkeling van verontreinigde terreinen worden door meerdere wetten bepaald. Vanuit de
ruimtelijke ordening speelt de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet een rol. In de Wet ruimtelijke ordening wordt
onder andere bepaald dat de overheden ruimtelijke plannen vast moeten leggen in structuurvisies en een
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaald de bestemming van een stuk grond en is daarmee het belangrijkste plan
van de ruimtelijke ordening en bindend voor overheden en burgers. De bouwverordening maakt onderdeel uit van de
Woningwet en bepaald de voorschriften voor nieuw te realiseren bouwwerken. Een bouwvergunning wordt alleen
afgegeven als aan de voorschriften voldaan wordt.
Vanuit het milieu speelt de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming een belangrijke rol bij
(her)ontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging. De Wet milieubeheer stelt onder andere eisen aan de kwaliteit van
de lucht, aan geluidsnormen en aan de kwaliteit van de bodem. In de Wet bodembescherming worden eisen gesteld aan
de kwaliteit van de bodem en het grondwater en aan de uitvoering van bodemonderzoeken en de sanering. Door de Wet
bodembescherming is het mogelijk om een terrein functiegericht te saneren wat ten goede komt aan de saneringskosten.
Naast de wet- en regelgeving wordt de institutionele omgeving bepaald door de (vele) betrokken partijen. Door de
technische complexiteit van het project en de betrokken overheden moet men met veel belangen rekening houden. Het op
één lijn krijgen van alle betrokken partijen zorgt voor een extra uitdaging bij de herontwikkeling van verontreinigde
bedrijventerreinen.
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Deel III:

EMPIRIE
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6 Methodologie
In dit hoofdstuk zal de basis worden gelegd voor het empirische gedeelte van het onderzoek. In hoofdstuk 1 is de
doelstelling en onderzoeksvraag geformuleerd. Om deze vraag te beantwoorden zal in dit hoofdstuk in worden gegaan op
de methoden die toegepast gaan worden. De onderzoeksstrategie, de onderzoeksontwerp en de onderzoeksmethoden
zullen achtereenvolgens aan bod komen. Vervolgens zal een verantwoording voor de cases en de analysemethode worden
gegeven. Als laatste zal de onderzoeksopzet in dit hoofdstuk behandeld worden.

6.1

Onderzoeksstrategie

Bij het uitvoeren van onderzoek kan onderscheid worden gemaakt tussen een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak. Een
kwantitatieve of kwalitatieve aanpak wordt door Bryman (2008, p. 22) gezien als een onderzoeksstrategie die een algemene
richting geeft voor het uitvoeren van een sociaal onderzoek. Alvorens er dieper wordt ingegaan op de aanpak van dit
onderzoek zal dus eerst worden vastgesteld welke strategie gehanteerd wordt.
De keuze voor de onderzoeksstrategie wordt bepaald op basis van de kennis van de voorgaande hoofdstukken en de
onderzoeks- en deelvragen die in dit onderzoek beantwoord gaan worden. Vanuit de theorie die in de voorgaande
hoofdstukken is behandeld kan worden gesteld dat bodemverontreiniging invloed heeft op herontwikkelingsprojecten en.
Daarnaast zijn er mogelijke acties geformuleerd vanuit de literatuur. De vraag is echter of deze problemen ook in de praktijk
bij het Hembrugterrein (en bij referentieprojecten) spelen en hoe hier effectief en efficiënt mee omgegaan kan worden. De
onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt dan ook: Hoe kunnen de problemen die rond de herontwikkeling van
verontreinigde bedrijventerreinen spelen effectief en efficiënt worden aangepakt en wat valt hier voor het Hembrugterrein
van te leren?
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het van belang om de achterliggende factoren en motieven in beeld te
brengen. Dit is belangrijk omdat deze factoren de benodigde maatregelen bepalen. Door een kwalitatieve
onderzoeksstrategie te hanteren kunnen dergelijke inzichten worden verkregen. Kwalitatief onderzoek kan namelijk
achterliggende gedachten en motieven inzichtelijk maken. Met een dergelijke onderzoeksstrategie kan namelijk meer de
diepte worden ingegaan tijdens het onderzoek (Bryman, 2008, p. 16). Hierdoor is een goed beeld te vormen van de
problematiek en eventuele oplossingen onder bepaalde omstandigheden waardoor uiteindelijk aanbevelingen gedaan
kunnen worden.

6.2

Onderzoeksontwerp

Na het bepalen van de onderzoeksstrategie is het van belang om het onderzoeksontwerp vast te stellen (Bryman, 2008, p.
30). Het onderzoeksontwerp biedt ‘het raamwerk voor het verzamelen en analyseren van data’ (Bryman, 2008, p. 31). De
keuze van het onderzoeksontwerp bepaald de mate van betrouwbaarheid en validiteit.
Het doel van dit onderzoek is het geven van een advies voor een effectieve en efficiënte aanpak voor
herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging, met specifieke aandacht voor het Hembrugterrein. Voor het geven
van een advies is het belangrijk om inzicht te krijgen in de problemen die bij het Hembrugterrein spelen. Dit inzicht wordt
aan de hand van een casestudie verkregen. Een casestudie houdt zich namelijk bezig met de specifieke en complexe
kenmerken van die bepaalde casus (Stake, 1995 in: Bryman, 2008, p. 52).
Zoals uit de onderzoeksvraag blijkt, wordt in dit onderzoek gekeken hoe er bij het Hembrugterrein omgegaan kan worden
met de bodemverontreiniging. Dit wil zeggen dat er bij een specifiek en complex project, het Hembrugterrein, wordt
gekeken naar de problematiek en aanpak van het project. Door de casestudie als onderzoeksontwerp te hanteren is het
mogelijk om een goed beeld te krijgen van de situatie. Dat een casestudie hiertoe leidt blijkt ook uit de definitie die Berg
(2007, p. 283) hanteert, namelijk ‘a method involving systematically gathering enough information about a particular
person, social setting, event, or group to permit the researcher to effectively understand how the subject operates or
functions’.
De keuze voor de casestudie is in de onderzoeksvraag al vastgesteld, er zal namelijk in het bijzonder worden gekeken naar
het Hembrugterrein. Aan de hand van deze casus zal een beeld worden gevormd over de invloed van bodemverontreiniging
bij een herontwikkelingsproject en de acties die nodig zijn om een dergelijk project te realiseren. Om deze bevinden kracht
bij te zetten wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een meervoudige casestudie. Met een meervoudige casestudie is
het namelijk mogelijk om de resultaten van de ene case te vergelijken met de andere cases. De problemen en mogelijke
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acties die bij het Hembrugterrein in beeld zijn gekomen zullen bij de andere cases worden voorgelegd. De cases vormen zo
een soort van referentieprojecten waaraan de bevindingen van het Hembrugterrein worden getoetst. De keuze van de
referentiecases zal in paragraaf 6.4 aan bod.

6.3

Onderzoeksmethode

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden en cases te vergelijken zijn gegevens nodig. Met de onderzoeksmethode wordt
weergegeven hoe de gegevens verzamelt worden. In het geval van een casestudie zijn een drietal methoden beschikbaar
voor de verzameling van data (Braster, 2000, p. 98). Zo kan gebruik worden gemaakt van bestaande documenten, (diepte)
interviews en (participerende) observaties. In dit onderzoek zullen bij alle cases verschillende bronnen (bestaande
documenten) worden geraadpleegd voor informatie over de herontwikkeling en de bodemverontreiniging. Deze bronnen
bestaan uit verschillende uitgevoerde onderzoeken en projectdocumentatie. Daarnaast zullen interviews plaatsvinden met
betrokken partijen, welke partijen dit precies zijn zal verderop aan bod komen.
Door naast het bestuderen van documentatie, ook interviews af te nemen wordt een bredere basis gelegd op grond
waarvan uitspraken kunnen worden gedaan over de invloed van de bodemverontreiniging. Het gebruik van meerdere
vormen van dataverzameling komt namelijk ten goede aan de validiteit (generaliseerbaarheid) van het onderzoek (Braster,
2000, p. 73). Het gebruik van de verschillende bronnen, ook wel triangulatie genoemd (Bryman, 2008, p. 379), vergroot de
geldigheid van het gecreëerde beeld (Baarda en de Goede, 1995, p. 96).
In dit onderzoek zullen op drie manieren gegevens worden verzameld. Ten eerste zal een literatuuronderzoek plaatsvinden
naar de herontwikkeling van bedrijventerreinen en bodemverontreiniging. Deze literatuurstudie heeft in de voorgaande
hoofdstukken plaatsgevonden als verkennend onderzoek naar de problematiek van herontwikkelingsprojecten met
bodemverontreiniging en mogelijke acties. Aan de hand van deze kennis is het conceptueel model gevormd (zie paragraaf
3.4). Ten tweede zullen bestaande onderzoeken en projectdocumentatie van de casestudies worden gebruikt om een beeld
te creëren van de projecten en de factoren die een rol spelen. Daarnaast zullen interviews de derde manier vormen om een
beeld te krijgen van de projecten, de problematiek en met name de aanpak daarvan.
Bij de referentieprojecten zullen de maatregelen die vanuit de literatuur en het Hembrugterrein zijn gevormd, worden
getoetst. Hierdoor kunnen conclusies worden getrokken omtrent het effectief en efficiënt aanpakken van
herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging.

6.3.1

Interviews

In het geval van de casestudie naar het Hembrugterrein zullen gesprekken plaatsvinden met de projectleiders van de
gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland, het Rijk (RVOB) en van het adviesbureau Arcadis. Verder worden
werknemers geïnterviewd van de afdeling Milieu van de gemeente en provincie die betrokken zijn bij het project. Door het
interviewen van verschillende partijen die ervaring hebben met bodemverontreiniging bij een herontwikkelingsproject
wordt er voor gezorgd dat betrouwbare gegevens verzameld worden. Daarnaast maakt dit het mogelijk om een volledig
beeld te vormen van de problematiek en acties.
Bij de referentieprojecten zal gesproken worden met de projectleider. Op advies van de projectleider zullen gesprekken
worden gevoerd met medewerkers van de afdeling bodem. Indien de herontwikkeling wordt uitgevoerd door een private
partij zal de projectleider van de desbetreffende gemeente ook geïnterviewd worden. Gemeenten spelen namelijk een
belangrijke rol bij herontwikkelingsprojecten via het bestemmingsplan en de afgifte van (bouw)vergunningen. Dit heeft er
toe geleid dat voor de referentieprojecten in totaal acht personen zijn geïnterviewd.
De interviews zullen bestaan uit semigestructureerde interviews. Het semigestructureerde interview geschiedt aan de hand
van een vooraf opgestelde vragenlijst die de richtlijn voor het interview vormt. Van de volgorde van de vragen kan
afgeweken worden en er kan worden ingesprongen op punten die ter sprake komen die van belang lijken voor het
onderzoek (Berg, 2007, pp. 93-95; Bryman, 2008, p. 437). Door deze mogelijkheid is er meer diepgang en inzicht te krijgen
in de problemen en gekozen oplossingen (Bryman, 2008, p. 439).
In dit onderzoek zullen twee verschillende interviewlijsten worden gebruikt. De eerste vragenlijst is van toepassing op het
Hembrugterrein (bijlage V). Voor de referentieprojecten zal een andere vragenlijst worden opgesteld (bijlage VI). De reden
voor de verschillende interviewvragen is dat bij de referentieprojecten de effectieve en efficiënte acties worden getoetst.
De vragen zijn dan ook afhankelijk van de casestudie naar het Hembrugterrein.
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6.4

Referentiecases

Figuur 6.1a: Het Hembrugterrein te Zaanstad

Figuur 6.1b: Het EMK-terrein te Krimpen a/d IJssel

Bron: gemeente Zaanstad, 2011

Bron: Balast-Nedam, 2011

Figuur 6.1c: Het ENKA-terrein te Ede

Figuur 6.1d: De Oostergasfabriek te Amsterdam

Bron: Enka-Ede, 2011a

Bron: gemeente Amsterdam, 2011

Het Hembrugterrein in Zaanstad (zie figuur 16a) vormt de casusstudie in dit onderzoek. Deze keuze is gebaseerd op het feit
dat het het enige project is die het RVOB onder zijn hoede heeft waarbij sprake is van bodemverontreiniging én
herontwikkeling. Bij het Hembrugterrein is sprake van een zeer complexe situatie waarbij de bodemverontreiniging een
grote rol speelt. Het is dan ook interessant om voor dit project te bekijken welke invloed de bodemverontreiniging heeft en
hoe er omgegaan wordt met de herontwikkeling en de bodemverontreiniging. De uitkomsten van de casestudie naar het
Hembrugterrein zullen zeer specifiek zijn. Om deze uitkomsten in een breder perspectief te kunnen plaatsen worden
interviews gehouden met partijen die ervaring hebben met bodemverontreiniging bij andere herontwikkelingsprojecten.
Om een analyse van de resultaten mogelijk te maken dienen de gekozen referentieprojecten een aantal kenmerken te
bezitten. Voor dit onderzoek wordt een drietal criteria gehanteerd. Het eerste criterium is dat het referentieproject geheel
of gedeeltelijk een andere bestemming krijgt. Hierdoor wordt het project bestempeld als een herontwikkelingsproject. Als
tweede criterium is het van belang dat het gebied dat onderzocht gaat worden een (voormalig) industrie/bedrijventerrein
is. Het derde criterium is dat er sprake moet zijn van ernstige bodemverontreiniging op het te herontwikkelen terrein.
Daarnaast wordt gekeken naar terreinen die een vergelijkbaar oppervlakte hebben en met een ligging (aan de rand van en)
in het stedelijke gebied om de projecten zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. De projecten die in aanmerking komen zijn
het EMK-terrein te Krimpen aan de IJssel, het ENKA-terrein te Ede en de Oostergasfabriek te Amsterdam (zie figuur 6.1 a
t/m d).
De projecten bevinden zich in verschillende projectfases. De Oostergasfabriek heeft het saneringstraject reeds achter zich
gelaten en bij het ENKA-terrein is men bezig met de sanering. Het derde terrein, het EMK-terrein (en ook het
Hembrugterrein) bevindt zich nog in de initiatieffase. Door projecten te nemen die zich in verschillende fasen bevinden kan
rekening worden gehouden met de verschillende problemen die zich per fasen voor kunnen doen.
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6.5

De onderzoeksopzet.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag worden verschillende stappen in het empirische gedeelte van dit
onderzoek doorlopen. Deze stappen zijn grafisch weergegeven in figuur 6.2 en zullen in deze paragraaf kort worden
toegelicht. Een aantal van deze stappen zijn reeds uitgevoerd waaronder het literatuuronderzoek en het vormen van een
conceptueel model. Het literatuuronderzoek, het conceptueel model (hoofdstuk 5) en de geformuleerde acties uit
hoofdstuk 4, vormen de basis voor het empirische gedeelte van dit onderzoek.
Figuur 6.2: Overzicht empirisch onderzoek

Bron: Auteur, 2011

Casestudie: het Hembrugterrein
Het eerste deel van het empirische onderzoek bestaat uit het nader bekijken van het Hembrugterrein. Door aan de hand
van het conceptueel model (uit hoofdstuk 5) betrokken partijen te interviewen zal meer inzicht worden verkregen over de
verhouding van de literatuur en de praktijk. Want in hoeverre zijn de factoren die vanuit de literatuur naar voren zijn
gekomen ook van toepassing op het Hembrugterrein? Door het afnemen van interviews wordt duidelijk welke factoren bij
het Hembrugterein spelen. Aan de hand van de informatie die vanuit de interviews naar boven komt kunnen de problemen
en acties, die vanuit de literatuur gevormd zijn, worden aangepast. De geformuleerde problematiek en acties vormen de
basis voor het vervolgonderzoek naar de referentieprojecten. Door dit (vervolg) onderzoek uit te voeren vanuit de
geformuleerde acties kan worden getoetst of de bij het Hembrugterrein ondernomen acties, effectief en/of efficiënt zijn.
Referentieprojecten
In het tweede deel van het empirische onderzoek zullen de referentieprojecten worden bekeken. De referentieprojecten
moeten aan een aantal selectiecriteria voldoen om een vergelijking met het Hembrugterrein mogelijk te maken. Deze
criteria zijn in paragraaf 6.4 reeds aan bod gekomen.
Door de interviews van de referentieprojecten te baseren op basis van de problematiek en acties die vanuit de literatuur en
de casestudie naar het Hembrugterrein zijn geformuleerd, kan worden getoetst of deze acties effectief en efficiënt zijn.
Voor het toetsen van de acties wordt gebruik gemaakt van de Likertschaal. Aan de hand van een analyse kan worden
geconcludeerd of de geformuleerde acties effectief en efficiënt zijn. In paragraag 6.6 zal nader worden ingegaan op de
analysemethode.
Effectieve en efficiënte acties
Aan de hand van de referentieprojecten wordt een algemeen beeld gevormd van effectieve en efficiënte acties voor
herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging. Door deze naast de knelpunten en acties te leggen die bij het
Hembrugterrein zijn genomen kunnen aanbevelingen worden gedaan over de aanpak van de herontwikkeling en sanering.
Het analyseren van de effectieve en efficiënte acties zal gebeuren aan de hand van de uitslagen van de stellingen door
middel van de Likertschaal (zie bijlage VII).
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6.6

Analysemethoden

Om vanuit de literatuur en interviews te komen tot effectieve en efficiënte acties wordt gebruik gemaakt van een tabel
waarin de maatregelen worden onderscheiden en ingedeeld naar project- en procesniveau. Deze effectieve en efficiënte
maatregelen wordt vervolgens getoetst bij de referentieprojecten aan de hand van stellingen. Om conclusie te kunnen
trekken wordt gebruik gemaakt van de Likertschaal. Door middel van de Likertschaal wordt het namelijk mogelijk om de
effectiviteit of efficiëntie van een maatregelen te meten. In deze analyse wordt gebruik gemaakt van een ordinale meetlat.
Het gebruik van een ordinale meetlat is mogelijk omdat onderzocht wordt of een actie als effectief en efficiënt wordt
gezien, en niet in welke mate een actie als effectief en efficiënt wordt gezien.
Met een Likertschaal is inzicht te krijgen in de opvatting van de respondenten over effectieve en efficiënte maatregelen.
Het inzicht wordt verkregen doordat de respondenten de mate waarin ze het met een stelling eens of oneens zijn
aangeven. Indien een stelling een hoge score krijgt betekent dit dat de benoemde maatregel in de stelling wordt gezien als
een effectieve of efficiënte maatregel.
Om te komen tot het totaal aantal punten per stelling zijn de volgende antwoordcategorieën en de daaraan toegekende
scores gehanteerd: geheel mee oneens: -2, mee oneens: -1, niet mee eens, niet mee oneens: 0, mee eens: +1 en geheel mee
eens: +2.
Door de punten te vermenigvuldigen met het aantal gegeven antwoorden komt de totaal score per stelling tot stand. Om te
bepalen of de maatregelen gezien worden als effectief of efficiënt, worden de scores ingedeeld in verschillende
categorieën. Deze indeling ziet er als volgt uit: ineffectief of inefficiënt, redelijk ineffectief of inefficiënt, niet ineffectief of
inefficiënt, niet effectief of efficiënt (neutraal), redelijk effectief of efficiënt en effectief of efficiënt.
In totaal worden bij de referentieprojecten acht personen geïnterviewd. Hierdoor is de maximale en minimale score per
stelling gelijk aan -16 of +16. Op basis van deze gegevens zijn de effectieve en efficiënte categorieën ingedeeld. In bijlage VII
is deze indeling nader verklaard.
Aan de hand van de stellingen (en casestudies) kunnen conclusies worden getrokken omtrent effectieve en efficiënte acties
bij herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging. De vraag is echter in hoeverre deze acties betrekking hebben op
het Hembrugterrein en wat het voor deze herontwikkeling kan betekenen. De acties van het Hembrugterrein en de
referentieprojecten zullen dan ook met elkaar worden vergeleken. Op deze manier is een beeld te vormen van de
(gezamenlijke) problemen en acties en kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de aanpak van het Hembrugterrein.

6.7

Methodologische kanttekening

Bij wetenschappelijk onderzoek zijn de criteria omtrent betrouwbaarheid en validiteit van groot belang. De termen lijken op
het eerste oog sterk op elkaar maar verschillen echter als het gaat om het evalueren van metingen en dataverzameling. Bij
betrouwbaarheid heeft men het voornamelijk over de repliceerbaarheid. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in
interne en externe betrouwbaarheid. Interne betrouwbaarheid gaat over de gegevens binnen het onderzoek, deze dienen
in grote mate met elkaar overeen te komen. Met name in het geval van meerdere onderzoekers is dit een belangrijk punt.
Daarnaast is er ook een externe betrouwbaarheid die verwijst naar de mate waarin een onderzoek gerepliceerd kan
worden.
In het geval van kwalitatief onderzoek is het lastig om de externe betrouwbaarheid te garanderen. Dit komt omdat de
sociale setting op het moment van het onderzoek niet bevroren kan worden (Bryman, 2008, p. 376). Een onderzoek dat op
een ander tijdstipt plaatsvindt zal mogelijk te maken hebben met andere omstandigheden. Om dit onderzoek tot op zekere
hoogte te kunnen repliceren zijn de interviewvragen in de bijlage opgenomen (bijlage V en VI).
De andere criteria die gehanteerd wordt bij de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek is validiteit ofwel
generaliseerbaarheid. Ook hier wordt onderscheid gemaakt in interne en externe validiteit. Bij interne validiteit wordt
gekeken naar de mate waarin de gegevens overeenkomen met de theorie. De externe validiteit heeft te maken met de
generaliseerbaarheid van de bevindingen naar een ruimere context.
Bij kwalitatief onderzoek vormt met name externe validiteit een probleem. Dit komt door het uitvoeren van casestudies en
het gebruiken van kleine steekproeven (Bryman, 2008, pp. 376-377). Door het voeren van gesprekken met meerdere
partijen die ervaring hebben met bodemverontreiniging in combinatie met herontwikkelingsprojecten wordt geprobeerd de
externe validiteit van dit onderzoek zo goed mogelijk te waarborgen. Ook het gebruik van meerdere cases in het onderzoek
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zal de externe validiteit te goede komen, er worden namelijk over meerdere projecten (onderzoekseenheden) gegevens
verkregen en met elkaar vergeleken (Braster, 2000, p. 73).
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7

Het Hembrugterrein

Figuur 7.1: Luchtfoto van het Hembrugterrein

Bron: RVOB, 2010.

7.1

Projectbeschrijving

Geschiedenis
Het Hembrugterrein is gelegen in het zuiden van Zaanstad, op het punt waar de Zaan en het Noordzeekanaal bij elkaar
komen. Het terrein beslaat een oppervlakte van circa 43 hectare en was voor Nederland van grote strategische waarde
(Holleman en Reijke, 2006, p. 11). De goede bereikbaarheid over water en via het spoor zorgde namelijk voor een ideale
*
ligging ten opzichte van de Stelling van Amsterdam . Door deze ideale ligging werd de productie van munitie van de
Artillerie Inrichtingen vanuit Delft overgeplaatst naar Zaandam. De eerste gebouwen die op het Hembrugterrein
verschenen, werden vanaf 1895 gebouwd. Tegen de tijd dat de eerste wereldoorlog uitbrak stond op het Hembrugterrein
een volwaardige munitie en wapenfabriek. In de hoogtijdagen van de munitiefabriek waren 8500 mensen op het terrein
werkzaam (Holleman en Reijke, 2006, p. 30). Vanaf 1978 is het Hembrugterrein in verval geraakt (Holleman en Reijke, 2006,
p. 35). Dit verval werd versneld door het vertrek van Defensie in 2000 en Eurometaal in 2003. Sindsdien zijn een groot
aantal (monumentale) gebouwen flink achteruitgegaan.
Op het terrein hebben een groot aantal activiteiten plaats gevonden die in verband stonden met de wapenindustrie zoals
de productie van kanonnen, geweren en munitie (Arcadis, 2010a, p. 13). Op het terrein waren meerdere schietbanen
aanwezig om wapens te testen en verscheidene magazijnen waar de munitie werd opgeslagen. Daarnaast werden in het
Scheikundige Laboratorium proeven gedaan met chemische wapens (Arcadis, 2010a, p. 13).
Ruim honderd jaar heeft het Hembrugterrein gediend als standplaats voor munitie- en wapenfabrieken. Het terrein was
door de militaire functie ontoegankelijk voor de gewone burger. ‘Hierdoor kreeg het terrein een mysterieuze uitstraling en
een bijzondere aantrekkingskracht‘ (Holleman en Reijke, 2006, p. 39). Door de achtergebleven sporen van Defensie in de
vorm van gebouwen, ondergrondse gangen en aarden wallen blijft deze mysterieuze uitstraling behouden. Naast deze
fraaie ruimtelijke overblijfselen zijn er ook andere sporen terug te vinden die minder geliefd zijn. Door het produceren en
het testen van wapens en munitie zijn grote delen van het terrein namelijk ernstig verontreinigd (Holleman en Reijke, 2006,
p. 45).

*

‘De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 is aangelegd’

(bron: www.stelling-van-Amsterdam.nl).
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Kenmerken van het terrein
Op het terrein kan onderscheid worden gemaakt tussen een industrieel en een groen gedeelte. Het industriële gebied
beslaat het zuidelijke deel van het terrein. Op dit deel waren de wapen- en munitiefabrieken van de Artillerie Inrichtingen
gevestigd en zijn de meeste gebouwen terug te vinden. Op het terrein staan ongeveer honderdtwintig industriële panden
waarvan tweeënzestig een monumentale status hebben. Deze monumentale status kan zowel een gemeentelijk als
rijksmonument zijn. In figuur 7.2 is te zien waar zich op het terrein gebouwen bevinden en welke hiervan een
monumentale status hebben.
Figuur 7.2: Situering van gemeentelijke en rijksmonumenten

Bron: Dienst Landelijk gebied; RVOB

Het ‘groene’ gedeelte van het terrein wordt gevormd door een vooroorlogs en naoorlogs gebied. Het vooroorlogse gebied
bestaat uit het kleibos (grote rode arcering in figuur 7.2). Dit ‘bos’ is rond 1920 aangelegd en ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog verdicht (Meurs, 2010, p. 22). In het kleibos zijn vooral gebouwen terug te vinden die voor de opslag en de
bewerking van explosief materiaal gebruikt werden. Het bos had voornamelijk een functionele rol om eventuele
schokgolven van explosies richting de bebouwde kom van Zaandam op te vangen (Holleman en Reijke, 2006, p. 42). Een
andere naam die voor dit bos gebruikt wordt is dan ook het ‘plofbos’. Het kleibos heeft zich intussen ontwikkeld tot een
waardevol en zeldzaam ecosysteem.
Het naoorlogse gebied bevindt zich op het meest noordelijke gedeelte van het terrein. Op een paar aangeplante stroken na
was dit gebied tot eind jaren zeventig nog relatief open (Meurs, 2010, p. 22). Door gebrek aan onderhoud is dit gebied in de
loop van de tijd dichtgegroeid, dit is te zien in figuur 7.1. Het naoorlogse gebied is op een aantal plekken na minder
waardevol dan het kleibos.
Naast de zichtbare kenmerken in de vorm van de bouwwerken en bomen, heeft het terrein ook een andere erfenis
overgehouden aan zijn verleden. Uit historische onderzoek blijkt dat de voormalige werkzaamheden die op het terrein
plaatsvonden er toe hebben geleid dat de bodem verontreinigd is (Interview A). Het nadeel van het voormalige militaire
terrein is dat de gebruikte goederen en geloosde stoffen nauwelijks documenteert zijn. Hierdoor is het herontwikkelen van
het terrein en het inschatting van de saneringskosten een lastige opgave. Door gebrek aan kennis en achtergrondinformatie
over de situering en type stoffen is het goed mogelijk dat er meer verontreiniging aanwezig is dan men verwacht. Er zijn tot
op heden een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Voor zover te achterhalen is gaat het om 120 onderzoeken
waarvan er slechts twee gericht zijn op de defensiegerelateerde materialen (Interview A). De verwachting is dat deze
onderzoeken samen een redelijk beeld van de aanwezige verontreiniging geven (interview A). In figuur 7.3 is de situering
van de bodemverontreiniging in kaart gebracht.
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Figuur 7.3: Situering van de bodemverontreiniging op het Hembrugterrein

Bron: DHV in: RVOB

7.1.1

De aanwezige bodemverontreiniging

Op het Hembrugterrein is als gevolg van de munitie- en wapenfabrieken en militaire activiteiten zowel mobiele als
immobiele verontreiniging terug te vinden in de bodem. Daarnaast is het grootste gedeelte van het terrein opgehoogd, met
uitzondering van het weiland dat zich in de noordwestelijke hoek van het terrein bevindt. In de ophooglaag zijn puin-,
sintel- en kooldeeltjes en asbest aangetroffen (Arcadis, 2007, p. 10). Uit analyseresultaten is tevens gebleken dat de grond
is verontreinigd met koper, lood, nikkel, zink en kwik (Arcadis, 2007, p. 10).
Mobiele verontreiniging
Op negentien plaatsen is mobiele verontreiniging geconstateerd als gevolg van de industriële activiteiten en de opslag van
brandstof (DHV, 2009, p. 28; Arcadis, 2007, p. 11)). De verontreiniging bevindt zich zowel in de grond als in het grondwater.
De verontreinigingen bestaan vooral uit VOCI (vluchtige chloor koolwaterstof), minerale olie en in mindere mate uit BETXN
(benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen). In figuur 7.3 zijn de mobiele verontreinigingen weergegeven door
middel van de blauwe arceringen.
In de sloten op het terrein is een diffuse verontreiniging ontdekt met zware metalen en minerale olie. Verwacht wordt dat
de gronden rondom de sloten verontreinigd zijn als gevolg van baggerwerkzaamheden om sloten vrij te maken van slib
(Arcadis, 2007, p. 11). Dit zou ertoe kunnen leiden dat meer grond verontreinigd is dan men in eerste instantie verwacht.
Immobiele verontreiniging
De immobiele verontreiniging bestaat naast puin, sintels, kooldeeltjes en asbest uit zware metalen en PAK. Deze
verontreiniging met zware metalen en PAK is vooral teruggevonden in de aarden wallen die fungeerde als kogelvangers van
schietbanen en voor het opvangen van explosies (Arcadis, 2007, p. 10). De functie van de aardewallen als kogelvangers
verklaart de verontreiniging voor een deel.
De immobiele verontreiniging is vooral terug te vinden in het oranje gearceerde gedeelte in figuur 7.3.
Specifieke verontreiniging
Naast de mobiele en immobiele verontreinigingen is op het Hembrugterrein zeer specifieke verontreiniging aanwezig. Deze
verontreiniging is veroorzaakt door van het voormalige gebruik van het terrein als munitiefabriek en militairterrein. Tijdens
deze voormalige activiteiten zijn strijdgassen en andere energetische stoffen op het terrein geproduceerd en getest.
Hetzelfde geldt voor explosieven. De kans is dan ook aanwezig dat niet-gesprongen explosieven (NGE’s) op het terrein
worden teruggevonden. De zone waar verwacht wordt dat NGE’s kunnen worden gevonden is in figuur 7.3 aangegeven.
Naast de zone met NGE’s is er ook een zone waar de aanwezigheid van energetische stoffen verwacht wordt. Energetische
stoffen zijn ‘stoffen of mengsels daarvan die chemisch reageren waarbij energie vrijkomt die noodzakelijk is voor de
beoogde toepassing ervan’ (Arcadis, 2010b, p.3). De van energetische stoffen verdachte locaties bevinden zich voornamelijk
is het zuidoostelijke deel van het terrein, in de omgeving van het chemische laboratorium (zie figuur 7.3).
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7.1.2

Herontwikkeling

Het Hembrugterrein staat aan het begin van een herontwikkeling. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe
bestemming in de richting van (creatieve) bedrijvigheid zal liggen. Woningbouw is momenteel niet mogelijk gezien de
(milieu)contouren die zich op het terrein bevinden. Hierbij moet worden gedacht aan geluid en stankoverlast door de
omliggende bedrijventerreinen. Op de lange termijn is het mogelijk dat deze contouren veranderen door technische
ontwikkelingen en verplaatsing van overlastgevende bedrijven waardoor de bestemming wonen mogelijk zou worden. Hier
kan echter niet op worden gewacht omdat deze ontwikkelingen niet plaats zullen vinden op een aanvaardbare termijn. In
het stedenbouwkundige plan zal wel rekening kunnen worden gehouden met dergelijke toekomstige ontwikkelingen in
verband met de haalbaarheid van het project op de langere termijn.

7.1.3

Instituties

De betrokken partijen
Bij het Hembrugterrein zijn verschillende partijen betrokken. Naast de eigenaar van het terrein (het Rijk) zijn de provincie
Noord-Holland en de gemeente Zaanstad betrokken bij de sanering en herontwikkeling van het terrein. De gemeente
Zaanstad is het bevoegde gezag omtrent bodemverontreiniging. Dit betekent dat de gemeente een oordeel geeft over de
saneringsnoodzaak, het saneringsplan en de uitgevoerde sanering. Naast publieke partijen zijn er ook een aantal private
partijen betrokken bij het project. Voorlopig gaat het vooral om adviesbureaus. Naar gelang het project meer vorm krijgt
zullen mogelijk meerdere private partijen aangetrokken worden die, al dan niet in combinatie met een overheidspartij, het
terrein gaan ontwikkelen.
De afdelingen die vanuit de gemeente Zaanstad betrokken zijn bij de herontwikkeling zijn vergunningen, milieu, RO,
Verkeer en Vervoer, en stedenbouw. Het project wordt vanuit de gemeente begeleid door een projectleider. De reden dat
de gemeente betrokken is bij het project is dat het een complexe herontwikkeling is op het grondgebied van de gemeente
Zaanstad. Er spelen meerdere belangen een rol zoals het behouden van de monumenten, het regelen van verkeersstromen
en het opstellen van een bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan (Interview B).
De provincie is vooral bij het project betrokken om er voor te zorgen dat het proces blijft draaien en heeft een faciliterende
rol (Interview C). De provincie heeft echter steeds meer interesse in het herontwikkelen van het terrein waardoor onder
andere de afdeling grondzaken bij het project wordt betrokken.
Vanuit het Rijk zijn meerdere departementen betrokken bij het project. Hierbij moet worden gedacht aan IM (voormalige
VROM), Defensie, RVOB, EZ en OCW. Defensie is bij het project betrokken als verantwoordelijke voor de verontreiniging.
Adviesbureaus die (tot nu toe) bij de ontwikkeling betrokken worden zijn Arcadis (bodem), Tauw (civiele techniek) en
Palmhout (stedenbouwkundig plan).
Overige factoren
In de subparagraaf ‘Herontwikkeling’ is gesproken over milieucontouren. Contouren vormen ruimtelijke beperkingen die
ontstaan door wettelijke kaders. In de wettelijke kaders zijn eisen opgenomen omtrent de kwaliteit van bijvoorbeeld het
water of de lucht. De wetten en regels die de contouren bij het Hembrugterrein bepalen hebben te maken met de
luchtkwaliteit, geur, geluidsnormen, externe veiligheid en flora & fauna.
Milieucontouren
Luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer zijn sinds 2007 normen voor de luchtkwaliteit opgenomen. Deze wet geeft voor zeven stoffen de
normen weer voor de concentratie van die stoffen in de buitenlucht (DHV, 2009, p.3). De normen die in de Wet
milieubeheer worden gehanteerd worden bepaald aan de hand van Europese richtlijnen.
De luchtkwaliteit bij het Hembrugterrein is afhankelijk van de van emissies van wegverkeer, scheepvaartverkeer en
industrie in de omgeving. Om vast te stellen of de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor bepaalde functies zal een
onderzoek plaats moeten vinden aan de hand van de actuele wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit (DHV, 2009, p. 7).
Geur
Naast luchtkwaliteit worden eisen gesteld aan de geurconcentraties in de lucht. Belangrijkste wet- en regelgeving die hier
eisen aan stellen zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Provinciaal Milieuplan 2002-2006, Provincie Noord-Holland,
VNG-uitgave bedrijven en milieuzonering en de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR) (DHV, 2009, p. 33). Mogelijk zou van
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de richtlijnen en (gemeentelijke) kaders kunnen worden afgeweken als de ontheffingsaanvraag goed wordt onderbouwd
(DHV, 2009, p. 34).
Bedrijven die voor de meeste geuroverlast zorgen staan in Amsterdam. Hier moet worden gedacht aan bedrijven als
Chemtura, Icova, AVR en Cargill (DHV, 2009, p. 33).
Geluidsnormen
Het Hembrugterrein is gelegen in een industrieel gebied, in de omgeving zijn dan ook veel geluidsbronnen aanwezig die
voor overlast kunnen zorgen. Voor verschillende functies worden eisen gesteld aan de geluidsbelasting. De drie
belangrijkste geluidsbronnen bij het Hembrugterrein zijn industrielawaai, wegverkeer en de luchtvaart (DHV, 2009, p. 8). In
figuur 7.4 zijn de geluidscontouren die over het Hembrugterrein vallen weergegeven.
Figuur 7.4: Geluidscontouren over het Hembrugterrein

Bron: DHV in: RVOB

Het industrielawaai wordt veroorzaakt door de industrieterreinen Westpoort, Westerspoor en Achtersluispolder. De 55
dB(A) zones vallen ruim over het Hembrugterrein heen zoals te zien is in figuur 7.4 (DHV, 2009, p. 11). Het
wegverkeerslawaai is voornamelijk afkomstig van Dr. J.M. den Uylweg gelegen ten noorden van het van het terrein. Naast
deze twee geluidsbronnen vormt Schiphol de derde bron. Doordat de 20kE contour over het grootste gedeelte van het
terrein valt kunnen er geen woningen gerealiseerd worden (DHV, 2009, p. 11).
Uit de onderzoeken blijkt dat geluid een (ernstig) obstakel vormt voor de realisatie van woningbouw op het
Hembrugterrein.
Externe veiligheid
De belangrijkste regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid is het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) en de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (DHV, 2009, p.17).
Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein
(Agentschap NL, 2010). De circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen bevat het externe veiligheidsbeleid voor
vervoer van gevaarlijke stoffen (VROM, 2010c).
Volgens een provinciale risicokaart zijn er verschillende invloeden die de externe veiligheid van het Hembrugterrein
bepalen. Het gaat hierbij om industrieën zoals Chemtura, Eurotank en Norit, om wegen zoals de provinciale weg (ten
westen van het terrein) en de Dr. J.M. den Uylenweg (ten noorden) en om het vaarwater het Noordzeekanaal (DHV, 2009,
p. 18).
Flora & fauna
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten
(LNV, 2010). Op het Hembrugterrein worden zowel de habitat van reigers, vleermuizen en ransuilen beschermd. Daarnaast
hebben delen van het kleibos en een aantal bomen een monumentale status. In figuur 7.5 is de huidige situatie van de flora
en fauna in kaart gebracht. DHV is van mening dat deze beschermde statussen andere functies niet in de weg hoeven te
staan (DHV, 2009, p. 25).
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Figuur 7.5: Situatie van de flora en fauna op het Hembrugterrein

Bron: DHV in: RVOB

Planologische kaders (structuurvisie en bestemmingsplan)
Om de herontwikkeling mogelijk te maken dienen regels opgesteld te worden over de toekomstige bestemmingen en
ontwikkelingen. Deze regels worden bepaald door de Wet ruimtelijke ordening. In deze wet wordt het tot stand komen van
ruimtelijke plannen geregeld en wordt duidelijk welke bestuurslaag verantwoordelijk is voor welke ruimtelijke plannen. Bij
het Hembrugterrein is de provincie verantwoordelijk voor de structuurvisie van het gebied en moet de gemeente zorgen
voor het bestemmingsplan (VROM, 2010d).
Om de herontwikkeling van het Hembrugterrein mogelijk te maken moet de gemeente een (nieuw) bestemmingplan
opstellen. Het opstellen van het plan moet in lijn zijn met de structuurvisie van de provincie Noord-Holland. In deze
structuurvisie van de provincie ligt een zacht plan voor bedrijventerrein op het Hembrugterrein (zie roze gebied in figuur
7.6). Een zacht plan wil zeggen dat de bestemming nog niet vast ligt en eventueel kan wijzigen.
Figuur 7.6: De provinciale structuurvisie voor het Hembrugterrein.

Bron: Provincie Noord-Holland, 2011.

Omdat zowel de provinciale structuurvisie als het bestemmingsplan van de gemeente nog geen definitieve bestemming
noemen is een herontwikkeling lastig. Het ramen van de te verwachten saneringskosten en de opbrengsten van de
herontwikkeling blijft hierdoor lastig. Daarnaast is het vaststellen van de benodigde saneringsnormen en maatregelen (het
saneringsplan) afhankelijk van de toekomstige bestemming. Het opstellen van deze normen en maatregelen is hierdoor
lastig.
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7.2

De problematiek en de te ondernemen acties

Zoals uit het empirische hoofdstuk is gebleken worden voor dit onderzoek interviews gehouden met partijen die betrokken
zijn bij het Hembrugterrein. Bij dit terrein zijn vooral publieke partijen betrokken. Gesprekken zijn dan ook gevoerd met de
gemeente Zaanstad (Interview B, E en G), de provincie Noord-Holland (Interview C en D) en het RVOB (Interview F).
Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden met een medewerker van Arcadis (Interview A). Arcadis is een adviesbureau
die zich in het geval van het Hembrugterrein bezig houdt met (het onderzoek naar) de bodemverontreiniging.
Uit deze gesprekken is gebleken dat de bodemverontreiniging bij het Hembrugterrein een groot obstakel vormt voor de
herontwikkeling. Zo wordt de aanwezigheid van verontreiniging door de provincie Noord- Holland, het RVOB en Arcadis
omschreven als een dealbreker en een bottleneck en stelt de gemeente Zaanstad dat bodemverontreiniging het eerst
probleem is waar je tegen aanloopt. Toch bestaat ook de mening dat bodemverontreiniging geen invloed zou moeten
hebben op een herontwikkeling. Het probleem zou gelijk moeten zijn aan andere belemmerende factoren zoals de slechte
bereikbaarheid of de milieucontouren (Interview E en F).
Projecten met bodemverontreiniging gaan gepaard met hoge kosten en hebben een langere doorlooptijd (Interview A t/m
G). De kosten bestaan naast onderzoeks- en saneringskosten uit kosten die gepaard gaan met het beheren en afsluiten van
een verontreinigd terrein. De (voor)investeringen die gedaan moeten worden voor het onderzoeken en saneringen van het
terrein zorgen voor een grote (financiële) achterstand bij herontwikkelingsprojecten (Interview A, D en E). Zeker bij het
Hembrugterrein zijn (grote) voorinvesteringen nodig.
Naast hoge kosten gaat de herontwikkeling van verontreinigde terreinen gepaard met een lange doorlooptijd. Veel tijd gaat
zitten in het uitvoeren van (bodem)onderzoeken, het nemen van beslissingen en het vaststellen van een ontwikkelplan in
combinatie met een saneringsplan. Vaak wordt jarenlang onderzoek uitgevoerd om de onderzekerheden te verkleinen en
om meer tijd te genereren voor het maken van keuzes (Interview F). Bodemonderzoeken kunnen de
verontreinigingssituatie nooit volledig in beeld brengen (Interview A en G). Pas als men daadwerkelijk met de sanering start
weet men wat er precies voor verontreiniging in de bodem ligt. Het feit dat men nooit met 100% zekerheid kan zeggen wat
de omvang van de verontreiniging is zorgt voor onzekerheden. Deze onzekerheden kunnen zorgen voor financiële
tegenvallers en vertragingen die ontstaan als de verontreiniging grote en/of ernstiger blijkt te zijn dan vooraf was ingeschat
(Interview D).
Naast de hoge kosten en de vertraging die bodemverontreiniging met zich meebrengt zijn de aard van de verontreiniging
(mobiel/immobiel), het type verontreinigende stoffen en de omvang van de verontreiniging van invloed op de voortgang
van het herontwikkelingsproject (Interview A, B, D, E en G). Deze eigenschappen van de verontreiniging worden in beeld
gebracht door het uitvoeren van bodemonderzoek. Bodemonderzoek bestaat onder andere uit een historisch onderzoek en
het nemen van grondmonsters. In bijlage III zijn alle stappen van het uitvoeren van bodemonderzoek terug te vinden.
Ondanks het feit dat bodemonderzoek geen volledige zekerheid kan geven over de verontreinigingssituatie, is het één van
de weinige manieren om onzekerheden te verkleinen. Bij het Hembrugterrein zijn sinds 1973 een groot aantal
bodemonderzoeken uitgevoerd, namelijk 120. Van deze onderzoeken zijn slechts twee onderzoeken gericht op
defensiegerelateerde materialen. Dit is verassend omdat juist deze stoffen de bodemverontreiniging op het
Hembrugterrein uniek maakt. Deze specifieke verontreiniging maakt de sanering van het terrein moeilijk omdat er nog geen
eenduidige saneringsnormen en -eisen voor bestaan in Nederland. Belangrijk is dan ook dat de normen en verwachtingen
voor de sanering van de defensiegerelateerde materialen worden opgesteld. Daarnaast is het inschatten van de kosten die
gepaard gaan met een dergelijke sanering vanwege de geringe ervaring lastig (Interview C, F en G). Naast problemen door
het gemis van saneringsnormen en de onduidelijkheid over de omvang en aard van de verontreiniging zorgen de
defensiegerelateerde materialen voor een negatief imago van het terrein (Interview A).
Bij het Hembrugterrein hebben de betrokken partijen het idee dat er nu een redelijk inzicht is in de aanwezige
bodemverontreiniging. Dit inzicht is verkregen door de 120 bodemonderzoeken naast elkaar te leggen en deze in een
geografisch informatiesysteem (GIS) in te voeren. Dit GIS-systeem is zo ontwikkeld dat de bodemverontreiniging
driedimensionaal weergegeven kan worden. Hierdoor is een goed beeld te vormen van locatie van de verontreinigingen, de
omvang en de ligging ten opzichte van elkaar liggen.
Alle respondenten zijn van mening dat bodemverontreiniging invloed heeft op een herontwikkelingsproject. Deze invloed
wordt door de respondenten veelal in het begin van een herontwikkelingsproject verwacht. Dat bodemverontreiniging in
de beginfase invloed heeft, is logisch omdat de verontreiniging zich nog in de bodem bevindt. Nadat de bodemsanering
heeft plaatsgevonden is de verontreiniging tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht waardoor het ontwikkelplan
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gerealiseerd kan worden. In de realisatiefase van het herontwikkelingsproject zal men dus geen tot weinig hinder
ondervinden van de bodemverontreiniging. In sommige gevallen zullen echter wel gebruiksbeperkingen worden
geformuleerd als gevolg van de aangebrachte leeflaag. Men mag dan bijvoorbeeld niet dieper graven dat de dikte van de
leeflaag (Interview A, E en G). Daarnaast kan het zijn dat een deel van de verontreiniging door omstandigheden niet
verwijderd kan worden, dit leidt er toe dat men beheersmaatregelen moeten opstellen en uitvoeren (Interview G).
Wel wordt de kanttekening gegeven dat wanneer een ontwikkeling gefaseerd uitgevoerd gaat worden, men langere tijd
rekening moet houden met de aanwezigheid van bodemverontreiniging op de rest van het terrein (Interview B). Bij een
gefaseerde ontwikkeling is het namelijk handig om ook gefaseerd te saneren. Deze gefaseerde ontwikkeling en sanering
vindt vaak plaats als men ‘slim’ saneert (Interview A). Onder ‘slim’ saneren wordt het combineren van de bodemsanering
en de herontwikkeling (het bouw- en woonrijp maken) verstaan. Het saneringsplan en het ontwikkelplan worden zo op
elkaar afgestemd dat men geen dubbele werkzaamheden uitvoert en dus effectiever en efficiënter te werk kan gaan
(Interview A). Nadeel van deze methoden is dat men gedurende de gehele herontwikkeling te maken heeft met de
bodemverontreiniging (Interview B).
Om het niveau van de sanering te bepalen (zie tabel 3.9) is het van belang om te weten wat de toekomstige bestemming
van het terrein wordt (Interview B, D en G). Zoals uit hoofdstuk 3 bleek, bepaalt de bestemming namelijk de gebruiksvorm
en de normen die daarmee samenhangen. Zo gelden er voor een terrein waar woningen op gerealiseerd gaan worden
hogere eisen dan voor een bedrijventerrein of een parkeerterrein. De kosten die gemaakt gaan worden voor de sanering en
de opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden hangen van de toekomstige bestemming af. Indien er nog geen (concrete)
ontwikkelplannen zijn, is het lastig om een saneringsplan op te stellen en de kosten in te schatten. Bij het Hembrugterrein is
nog geen duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen, hierdoor wordt het vaststellen van de normen, het opstellen
van een saneringsplan en het inschatten van de saneringskosten lastiger.
De Nederlandse wetgeving rondom bodemverontreiniging bepaalt dat de vervuiler verantwoordelijk is voor de
verontreiniging en de sanering(skosten) (Interview A, B, D en F). In veel gevallen is het echter lastig om de vervuiler te
achterhalen vanwege historische verontreiniging, faillissement of omdat er geen geld beschikbaar is. In deze gevallen leidt
dat tot investeringen van de overheid (Interview A en G). In het geval van het Hembrugterrein is de vervuiler bekend, dit is
Defensie. Defensie heeft echter andere prioriteiten dan het saneren van het Hembrugterrein (Interview B en F). Mede
hierdoor verloopt de saneringsproces traag en komt de herontwikkeling moeizaam op gang. Omdat de vervuiler van het
Hembrugterrein bekend is, wordt er geen gebruik gemaakt van subsidies voor de bodemsanering. Subsidies voor
bodemsanering zijn namelijk schaars en worden enkel ingezet als de vervuiler niet bekend is en er geen andere
(financierings)mogelijkheden zijn (Interview A en F).
Volgens de Nederlands wetgeving is de eigenaar van het terrein aansprakelijk voor de bodemverontreiniging en de
sanering. Indien het terrein wordt gekocht door een nieuwe partij wordt hij/zij dus aansprakelijk (Interview E). Deze
aansprakelijkheid leidt er toe dat partijen huiverig zijn om verontreinigde terreinen te kopen. Dit bleek ook uit de
marktconsultatie die voor het Hembrugterrein is gehouden. Partijen hadden goede ideeën voor de herontwikkeling van het
terrein maar waren kritisch over de risico’s die met de bodemverontreiniging gepaard gaan (Interview D).
Ook de onzekerheden aan de opbrengstenkant spelen hierbij mee, vanwege het afzetrisico en de crisis op de
vastgoedmarkt (Interview D en F). De kans en zekerheid dat investeringen worden terugverdient is kleiner waardoor
marktpartijen minder snel geneigd zijn deel te nemen aan een herontwikkeling. De kans om winst te maken wordt nóg
kleiner door de saneringskosten. Hierdoor zal de markt minder snel geneigd zijn om projecten zoals het Hembrugterrein te
ontwikkelen. Bij het Hembrugterrein wordt daarom de optie ‘erfpacht’ onderzocht (Interview C en D). Het voordeel voor
marktpartijen van het uitgeven van het Hembrugterrein in erfpacht is dat de risico’s van de bodemverontreiniging bij de
overheid blijven. Bij erfpacht blijft de ondergrond (de bodem) namelijk in het bezit van de overheid (de eigenaar). Een
ontwikkelende partij krijgt toestemming om op de grond gebouwen te realiseren en te verkopen/verhuren. De
ontwikkelende partij is bij erfpacht wel eigenaar van de gebouwen, maar niet van de grond (en de bodemverontreiniging).
Een andere factor die een obstakel vormt bij het Hembrugterrein is de betrokkenheid van de vele rijksdepartementen die
elk hun eigen belangen hebben (Interview D). Elk departement heeft zijn eigen doelen en belangen omtrent de
herontwikkeling van het Hembrugterrein. Hierdoor verloopt de besluitvorming moeizaam. Naast het Rijk zijn ook de
provincie en gemeente bij het project betrokken. Binnen deze organisaties zijn tevens meerdere afdelingen betrokken bij
het project, die hun eigen belangen behartigen. Al deze belangen maken het nog lastiger om een herontwikkelingsproject
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van de grond te krijgen. Transparante communicatie en het creëren van onderling vertrouwen zijn dan ook van groot
belang.
Het RVOB vervult bij het Hembrugterrein de rol van ‘ontwikkelaar’. Zij is de partij die het herontwikkelingstraject heeft
opgestart en aanstuurt. De provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad hebben beide een faciliterende en
toetsende rol.
Bij het Hembrugterrein wordt een korte en lange termijnstrategie gevoerd. Het verhuren van panden, het organiseren van
evenementen en het vergroten van de naamsbekendheid maken onderdeel uit van de korte termijnstrategie die voor het
Hembrugterrein wordt gevoerd (Interview F). Daarnaast wordt het Hembrugterrein in overleggen met andere gemeenten,
provincies en marktpartijen continu naar voren geschoven om de potentie van het Hembrugterrein als ontwikkellocatie te
laten zien (Interview B, C en F). Naast het feit dat op deze manier inkomsten gegenereerd worden en het Hembrugterrein
op de (politieke) kaart wordt gezet, verhoogt het communicatietraject de druk bij Defensie. Steeds meer mensen en
partijen zijn op de hoogte van het bestaan van het Hembrugterrein en zien dat er tot op heden weinig met de
verontreiniging is gedaan door Defensie. Dit besef verhoogt in principe de druk bij de hele (rijks)overheid omdat zij de
wetten en regels voor bodemsanering bepaalt en handhaaft, maar zelf geen actie onderneemt om haar eigen
(bodem)verontreiniging op te ruimen.
Naast deze korte termijnstrategie is er ook een lange termijnstrategie gevormd. Deze lange termijnstrategie leidt tot het
ontwikkelen van een Programma van Eisen, een beeldkwaliteitplan en een stedenbouwkundig ontwerp (Interview B en F).
Deze opgestelde plannen en ontwerpen vormen de richtlijnen voor de toekomstige ontwikkelingen van het
Hembrugterrein. Bij veel projecten wordt enkel gekeken naar de lange termijnstrategie. Als men echter ook een strategie
voor de korte termijn opstelt kan men het project en/of terrein naamsbekendheid geven en kunnen inkomsten worden
gegenereerd (Interview F). Deze inkomsten kunnen van pas komen bij het beheren van het terrein en het financieren (van
een deel) van de onderzoeken.
Voor het vormen en uitvoeren van deze korte en lange termijnstrategieën is bij het Hembrugterrein een stuurgroep
gevormd met verschillende werkgroepen (Interview F). Er is echter nooit een daadwerkelijke projectorganisatie gevormd.
Mogelijk zou het vormen van een dergelijke organisatie de herontwikkeling wel bespoedigd hebben. Een projectorganisatie
zorgt er namelijk voor dat een project stuurbaar is. Er wordt een lijn gevoerd waaraan alle betrokken partijen van het
project zich aan moeten houden. Keuzes worden in de projectorganisatie gemaakt en hoeven per afdeling niet eerst te
worden teruggekoppeld alvorens beslissingen gemaakt kunnen worden. Een projectorganisatie bestaat uit een directie, een
stuurgroep en projectgroepen (Grit, 2000, p.37). Onder deze projectgroepen hangen weer werkgroepen.
Zoals in het begin van deze paragraaf is aangehaald moet bodemverontreiniging volgens een aantal respondenten niet
worden gezien als een probleem. Zo wordt er gesteld dat bodemverontreiniging altijd op te lossen valt mits men bereidt is
de saneringskosten te betalen (Interview E en G). Daarnaast wordt er bij bodemverontreiniging vaak in problemen gedacht
in plaats van in oplossingen (Interview F). Door creatief na te denken over de kansen en mogelijkheden kunnen partijen
enthousiast worden om het terrein te herontwikkelen (Interview F).
Het creatief omgaan met de beperkingen die bodemverontreiniging met zich mee brengt moet vooral worden gezocht bij
de marktpartijen (Interview F). De overheid kent de wetten en regels waarbinnen ze moeten opereren hierdoor wordt niet
of nauwelijks naar andere mogelijkheden gekeken. Het is volgens een aantal respondenten dan ook van belang dat de
overheden met marktpartijen gaan samenwerken (Interview C en F). Dit zou kunnen door middel van een publiek-private
samenwerking (PPS). Daarnaast beschikken marktpartijen over veel kennis waar de overheid gebruik van kan, en misschien
wel moet, maken om een complexe herontwikkeling zoals het Hembrugterrein tot stand te brengen.
Om de herontwikkeling mogelijk te maken kan de overheid overwegen om van (gemeentelijke) kaders af te wijken indien er
een goede onderbouwing gegeven kan worden. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er bij een herontwikkeling een zo
optimaal mogelijk ontwikkelplan gevormd wordt en (maximale) opbrengsten gegenereerd kunnen worden zodat de
sanering gefinancierd kan worden (Interview A en B).
De herontwikkeling van het Hembrugterrein wordt naast de aanwezigheid van bodemverontreiniging, bemoeilijkt door een
combinatie van factoren. Eén van de belangrijkste hiervan zijn de milieucontouren die over het Hembrugterrein vallen (zie
paragraaf 7.1.3) (Interview B, C E en F). Zoals uit paragraaf 7.1 bleek zorgen de contouren ervoor dat een woonbestemming
op het Hembrugterrein niet is mogelijk.
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Daarnaast is het voormalige gebruik en de overblijfselen hiervan (anders dan de bodemverontreiniging) van invloed op de
herontwikkeling. Bij het Hembrugterrein moet hierbij gedacht worden aan de aanwezigheid van de 62 monumenten
(Interview B en F). De monumenten mogen niet (zomaar) gesloopt worden en verkeren in een slecht staat van onderhoud.
Deze omstandigheden leiden er mogelijk toe dat tijdens de sanering extra maatregelen genomen moeten worden om de
panden te beschermen. Deze extra voorzieningen bemoeilijken de sanering en zorgen voor extra kosten.
Toch zijn alle respondenten enthousiast over het terrein en dan met name over de ligging. Het terrein is in de Randstad
gelegen, aan de rand van Amsterdam en aan twee kanten omringt door water. Ook de rijke historie en de mystiek waarover
het terrein beschikt zouden de kansen voor de herontwikkeling kunnen vergroten.
De voorgaande omschrijving van de problematiek en acties is overzichtelijk weergegeven in de tabellen 7.7. en 7.8.
Tabel 7.7: Problemen op project- en procesniveau bij het Hembrugterrein.
•
•

•

Projectniveau

•
•
•
•
•
•
•
•

Procesniveau

•

Onzekerheden omtrent de omvang en typen verontreiniging
Onzekerheden over ontwikkelmogelijkheden en opbrengsten
o
Ontbreken concrete ontwikkelplannen
o
Afzetrisico
o
Crisis op vastgoedmarkt
Gebrek aan gegevens voor opstellen saneringsplan
o
Gemis saneringnormen defensiegerelateerd materiaal
Onzekerheden over saneringskosten
Aansprakelijkheden omtrent de verontreiniging
Imagoprobleem door de aanwezigheid van verontreiniging
Aanwezigheid 62 monumenten
Ontwikkelbeperkingen door milieucontouren
Veel betrokken partijen met verschillende belangen
o
Veel betrokken (rijks)overheden
Gemis van projectorganisatie
Onduidelijkheden omtrent de wet- en regelgeving
o
Gemis saneringsnormen
Onvoldoende en onzorgvuldige communicatie

Bron: Auteur, 2011

Tabel 7.8: Effectieve en efficiënte acties vanuit het Hembrugterrein

Effectief

Projectniveau

Procesniveau

•
•

•
•
•
•
•

Vervuiler betaald
Multifunctioneel saneren

•
•
•
Efficiënt

•
•
•
•
•

Bron: Auteur, 2011
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Functiegericht saneren
Bodemonderzoek (risicoreductie)
Saneringsplan afstemmen met
ontwikkelplan / Slim saneren
Verontreinigingsbeeld in GIS
Afwijken van gemeentelijke kaders

•
•
•
•

Inzicht in eisen bevoegd gezag
Projectorganisatie opstellen
Gezamenlijke doelen stellen
Korte en langetermijnstrategie opstellen
Saneringsnormen en verwachtingen duidelijk
vaststellen
Denken in kansen i.p.v. problemen; Ontwikkeling in
een positief licht plaatsen (imago upgraden)
Onderling vertrouwen kweken en vasthouden
Transparante communicatie; Kennisdeling
Interdisciplinaire aanpak
Marktpartijen vroegtijdig betrekken voor
innovatieve ideeën
Risico’s onderbrengen bij partijen die hier het beste
mee om kunnen gaan
Publiek-private samenwerking
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7.3

Conclusie

Gezien de vele factoren die op en rondom het Hembrugterrein aanwezig zijn, kan worden gesteld dat de herontwikkeling
van het terrein een grote en complexe opgave is. Er zijn veel invloeden waar rekening mee gehouden moet worden en die
op een of andere manier een belemmering vormen voor de herontwikkeling. Maar wat zijn de belangrijkste factoren die
een belemmering vormen en hoe wordt hier bij het Hembrugterrein mee omgegaan? Dit wordt duidelijk aan de hand van
het beantwoorden van de volgende deelvraag:
Deelvraag 5: Wat zijn de belangrijkste problemen die zich voordoen bij de herontwikkeling van het verontreinigde
bedrijventerrein Hembrug? En welke maatregelen worden genomen om hiermee om te gaan?
Met name de onzekerheden over de aard, type en omvang van de verontreiniging en de daarmee gepaarde
saneringskosten zorgen bij het Hembrugterrein voor een opstakel. Er is een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd op
basis waarvan men een beeld kan vormen van de verontreiniging. Echter zullen deze onderzoeken nooit met 100%
betrouwbaarheid kunnen aangeven wat zich precies in de bodem bevindt, hier komt men pas achter wanneer men gaat
saneren. Naast de onzekerheden over de omvang en eigenschappen van de verontreiniging is er bij het Hembrugterrein
sprake van zeer specifieke verontreiniging, namelijk defensiegerelateerde materialen. Voor deze verontreiniging bestaan in
Nederland nog geen saneringsnormen. Het ontbreken van de saneringsnormen zorgt voor grotere onzekerheden.
Daarnaast kunnen, mede door de geringe ervaring met deze stoffen, de saneringskosten moeilijk worden ingeschat.
Gezien de hoge saneringskosten zal het terrein functioneel gesaneerd moeten worden. Om de sanering zo optimaal
mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten op de toekomstige bestemming, is een ontwikkelplan nodig. Het afstemmen
van het sanerings- en ontwikkelplan is echter lastig omdat de toekomstige bestemming slechts in hoofdlijnen bekend is.
Naast onzekerheden omtrent de verontreiniging en de ontwikkelmogelijkheden zijn de organisatie van het project en de
betrokken partijen van invloed op het tot stand komen van het herontwikkelingsproject. In het geval van het
Hembrugterrein is de betrokkenheid van het grote aantal rijksdepartementen lastig. Elk departement heeft namelijk zijn
eigen belangen. Dit geldt ook voor de gemeente en provincie. Eén partij die specifiek een (nadelige) invloed heeft op het
herontwikkelingsproject is de vervuiler, Defensie. Doordat deze partij andere prioriteiten heeft dan het saneren van het
Hembrugterrein wordt het voor elkaar krijgen van de financiering lastig. En zolang het terrein verontreinigd is, zijn de
marktpartijen niet geïnteresseerd in de herontwikkeling van het terrein.
Om de herontwikkeling op te starten zijn er verschillende acties ondernomen. Het Hembrugterrein bevindt de
herontwikkeling zich echter nog in een vroeg stadium. Hierdoor zijn er nog geen concrete ontwikkelplannen wat betreft de
herontwikkeling en de sanering. Wel zijn er ideeën over hoe er omgegaan moet worden met de verontreinigingen vanuit de
ervaring van de geïnterviewden. Daarnaast zijn er verschillende acties ondernomen om een beeld te krijgen van de situatie
en de mogelijkheden.
Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het belangrijk dat men een goed bodemonderzoek uitvoert. Bij het
bodemonderzoek moeten niet alleen grondboringen worden gedaan, maar moet ook gekeken worden naar de historische
activiteiten die op het terrein zijn uitgevoerd. Bij het Hembrugterrein hebben ze de gegevens vanuit de bodemonderzoeken
in een geografisch informatiesysteem (GIS) verwerkt waardoor een driedimensionaal beeld is gevormd van de
bodemverontreiniging.
Naast een beeld van de verontreinigingssituatie is het van belang dat er een beeld is van de (mogelijke) ontwikkelplannen.
Door het sanerings- en ontwikkelplan te combineren kan men kijken wat de mogelijkheden zijn om het terrein ‘slim’ te
saneren. Door op deze wijze te werk te gaan kan de sanering en de herontwikkeling efficiënt worden aangepakt en voert
men geen handelingen dubbel uit.
Om de herontwikkeling van het Hembrugterrein te stimuleren is een korte en langetermijnstrategie gevormd. De korte
termijnstrategie heeft met name gezorgd voor naamsbekendheid en inkomsten door het houden van evenementen en
(internationale) congressen op het terrein.
Naast deze korte termijnstrategie is er ook gewerkt aan een lange termijnstrategie om uiteindelijk het terrein te
herontwikkelen. De lange termijnstrategie bestaat onder andere uit het houden van een marktconsultatie en het opstellen
van een beeldkwaliteitplan.
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Uit de marktconsultatie is gebleken dat er veel creatieve ideeën zijn voor de herontwikkeling, maar dat marktpartijen de
verantwoordelijkheid van de verontreiniging niet willen en durven te dragen. Dit heeft onder andere te maken met de
marktsituatie en de afzetrisico’s.
Daarnaast is het verstandig dat de publieke en private partijen bij projecten zoals het Hembrugterrein samen werken,
bijvoorbeeld in de vorm van een PPS. Door een samenwerkingsverband aan te gaan kunnen risico’s worden gedeeld en
wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kennis van alle partijen. Overheden weten veel van wet- en regelgeving en
marktpartijen kunnen voor de creatieve input zorgen.
In het uiterste geval zou van gemeentelijke kaders kunnen worden afgeweken als dit de herontwikkeling van een terrein
mogelijk maakt. Om van deze kaders af te kunnen wijken moet er wel een goede onderbouwing aanwezig zijn voor het
krijgen van een ontheffing

7.3.1

Vooruitblik

Deze effectieve en efficiënte maatregelen zullen bij de referentieprojecten worden getoetst. In het volgende hoofdstuk zal
eerst een beschrijving worden gegeven van deze referentieprojecten waarna de uitkomsten van de interviews zullen
worden verwerkt. Hieruit zal blijken of er bij het Hembrug effectieve en efficiënte acties worden ondernomen of hoe er
effectiever en efficiënter met de bodemverontreiniging bij het herontwikkelingsproject kan worden omgegaan.
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8

De referentie cases

Om aanbevelingen te doen over de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen worden in dit hoofdstuk
referentieprojecten bekeken. De projecten die achtereenvolgens aan bod komen zijn het EMK-terrein te Krimpen aan den
IJssel, het ENKA-terrein te Ede en de Oostergasfabriek te Amsterdam. Voor elk project wordt een beschrijving gegeven van
de projectkenmerken. Daarnaast worden de problemen en ondernomen acties, die tijdens de interviews aan het licht
komen, beschreven. Aan de hand van deze referentieprojecten kunnen maatregelen geformuleerd worden die bij
herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging toegepast kunnen worden.

8.1

Het EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

Situering terrein
Het EMK-terrein dankt zijn naam aan de Exploitatiemaatschappij Krimpen en maakt onderdeel uit van de Stormpolder in
Krimpen aan den IJssel. De Stormpolder bevindt zich op het punt waar de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel
samenkomen. Het EMK-terrein is in het noorden van het bedrijventerrein Stormpolder gesitueerd (zie figuur 8.1) en beslaat
circa 5,3 hectare. Het totale oppervlak van het te herontwikkelen bedrijventerrein is 66 hectare.
Figuur 8.1: Ligging EMK-terrein

Bron: Google Maps, 2010

Voormalige gebruik
de
Het industriële verleden van de Stormpolder is begonnen met de vestiging van een steenbakkerij op het terrein. In de 17
eeuw kwam hier een aantal scheepsmakerijen bij (ABLE2, 2010a, p. 15). De scheepsbouw vestigde zich vanaf toen op het
terrein en groeide uit tot een grote onderneming onder de naam Van der Giessen - De Noord. Zij bouwden zeeschepen en
later ook stoomboten. Van der Giessen - De Noord heeft tot de sluiting in 2003 op het terrein gezeten.
Figuur 8.2: Het EMK-terrein omstreeks 1965

Bron: Balast-Nedam, 2011.
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Naast de scheepsbouw hebben ook een aantal fabrieken op het voormalige EMK-terrein gezeten waaronder een
koolteerfabriek, een carbolzuurfabriek en een benzolfabriek (ABLE2, 2010a, p. 16). Figuur 8.2 geeft een beeld van het EMKterrein rond 1965. In 1970 vertrokken de (overgebleven) activiteiten van dit terrein, waarna het terrein overgenomen werd
door de Exploitatiemaatschappij Krimpen (EMK). Dit was een verwerkingsbedrijf voor afvalolie. Na de sluiting van de EMK
werden de opstallen gesloopt en is de zware bodemverontreiniging ontdekt. Op dat moment was het het ergste geval van
bodemvervuiling in Nederland (ABLE2, 2010a, p. 16; Stuurgroep EMK, 2009, p. 11).
Kenmerken van het terrein
De grond van het bedrijventerrein Stormpolder is in bezit van ruim dertig eigenaren (ABLE2, 2010a, p. 13). Deze eigenaren
kunnen volgens ABLE2 toe een bijdrage leveren aan een mogelijke herinrichting (ABLE2, 2010a, p. 13), echter kunnen ze
ook voor problemen zorgen doordat ze verschillende belangen en eisen hebben. Indien grondeigenaren dwarsliggen
kunnen ze onteigend worden, maar door de kosten en procedures die hiervoor doorlopen moeten worden, is dit niet
aantrekkelijk.
Daarnaast is het terrein getypeerd als gezoneerd bedrijventerrein waardoor de bedrijven die zich op het terrein bevinden
kunnen worden ingedeeld tot milieuklasse 3 of 4. Dit is de zwaardere bedrijvigheid en kan voor (geluids)overlast zorgen.
Het terrein is strategisch gelegen in de nabijheid van Rotterdam. Echter wordt het terrein slechts via één weg ontsloten.
Daarnaast worden de overige wegen in de nabijheid veelvuldig gebruikt waardoor het druk is. Het terrein is echter goed
bereikbaar via het water door de ligging aan de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel.
De herontwikkeling
Door de verontreiniging van het terrein en de huidige saneringsmaatregel (IBC, zie bijlage II) is het ongeschikt voor elke
functie. De verontreiniging maakt de herontwikkeling van het EMK tot op heden onmogelijk en remt de ontwikkeling van de
hele Stormpolder (Stuurgroep EMK, 2009, p. 10). Voor de ontwikkeling van de Stormpolder werd voorheen aangestuurd op
een mix van werken, wonen en recreëren, echter heeft de gemeente in 2008 besloten om het gebied te (her)ontwikkelen
tot een bedrijventerrein (Stuurgroep EMK, 2009b, p. 10). Dit is in lijn met de kaders die geschetst worden in de provinciale
structuurvisie (zie figuur 8.3). De structuurvisie geeft aan dat het terrein geschikt is voor bedrijvigheid (paarse gebied in
figuur 8.3) en dat een deel van het terrein in aanmerking zou kunnen komen als transformatiegebied (paars-gearceerd
gebied in figuur 8.3).
Figuur 8.3: Bestemming Stormpolder in provinciale structuurvisie.

Bron: Provincie Zuid-Holland, 2011.

Er zijn voor het EMK-terrein nog geen harde ruimtelijke plannen. Dit heeft ondermeer te maken met de vraag of het terrein
wel herbestemt kan worden in verband met de aanwezige verontreiniging. Onderzoeken naar de verontreiniging en de
beheersmaatregelen moeten uitwijzen of een herontwikkeling mogelijk is.
De aanwezige bodemverontreiniging
Na de sloop van de exploitatiemaatschappij wordt duidelijk dat de bodem ernstig verontreinigd is. De verontreiniging heeft
meerdere achtergronden. Zo is het terrein in de periode van 1965-1981 opgehoogd met verontreinigd baggerspecie dat
e
e
afkomstig is van de 2 en 3 petroleumhaven van Rotterdam. De verontreiniging die hierdoor is ontstaan, is terug te zien
aan de hoge gehalten van zware metalen. Daarnaast zijn op het terrein licht verhoogde waarden terug te vinden van zware

68 | P a g i n a

Masterthesis - Universiteit Utrecht

metalen en PAK’s. Ook de aanwezigheid van minerale oliën en vluchtige aromaten is in diverse onderzoeken aangetoond
(ABLE2, 2010a, p. 23).
Naast verontreiniging door het ophogen van het terrein heeft het specifieke gebruik geleid tot de bodemverontreiniging. De
verontreinigde stoffen die met dit specifieke gebruik samenhangen zijn teerachtige producten, afvaloliën en chemisch afval
(ABLE2, 2010a, p. 24). De verontreiniging is echter nooit gedetailleerd in beeld gebracht omdat men dit overbodig vond
door de saneringsmethode die toegepast werd. In 1988 is gestart met de sanering door middel van een IBC-variant
(Isoleren, Beheren en Controleren) in het kader van de Interimwet bodemsanering (IBS) (Stuurgroep EMK, 2009a, p. 4). Bij
deze saneringsvariant werd de bodem ongemoeid gelaten. Hierdoor zijn ook de meeste funderingen van gesloopte
gebouwen, kelders en dergelijke nog op het terrein aanwezig. Al snel bleek het isoleren van de verontreiniging niet
voldoende omdat de grondwaterstand binnen het geïsoleerde gebied steeg (Stuurgroep EMK, 2009a, p. 4). In 1994 is dan
ook een bemaling geplaatst. Tot op heden is deze bemaling van het grondwater nog steeds nodig omdat de
grondwaterstand blijft stijgen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van een leiding die water aanvoert.
Het bemalen van het EMK-terrein is noodzakelijk door het verspreidingsrisico van de verontreinigende stoffen bij een te
hoge waterstand (Stuurgroep EMK, 2009a, p. 6).
Ondanks het ontbreken van het gedetailleerde beeld verwacht men dat er verschillende verontreinigingskernen op het
terrein aanwezig zijn. Hierbij zal het met name gaan over concentraties teerolie, creosoot en fenolen (ABLE2, 2010a, p. 24).
Het gaat daarbij om vluchtige, vloeibare en vaste verontreinigende stoffen. Vooral de vluchtige stoffen kunnen tijdens de
sanering voor stankoverlast zorgen (Stuurgroep EMK, 2009, p. 5). De kosten van de sanering zijn ingeschat op €42 miljoen
(Stuurgroep EMK, 2009b, p. 26).
Instituties
De betrokken partijen
Het ministerie van VROM (huidige IM) is namens het Rijk de eigenaar van het EMK-terrein. Daarbij wordt zij
verantwoordelijk gehouden voor het saneringsprobleem. Op korte termijn is het van belang dat de IBC-maatregel wordt
hersteld en stabiel functioneert. Om het terrein te herontwikkelen is echter een grotere saneringsoperatie nodig dan enkel
het herstellen van de IBC-maatregelen. Voordat het Rijk verdergaande saneringsacties onderneemt wil zij echter wel
zekerheid hebben omtrent de ontwikkelmogelijkheden.
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft vrijwel geen grondpositie in het gebied. De gemeente zal hierdoor slechts een
faciliterend beleid voeren en zal ontwikkelingen mogelijk maken door middel van een bestemmingsplan (ABLE, 2010b, p.
18). Het belang van de gemeente omtrent het saneren van het gebied hangt dan ook samen met een mogelijke
herinrichting van de Stormpolder, het gebied staat namelijk op de nominatie om geherstructureerd te worden. De minimale
eis van de gemeente is dat de saneringsmethoden (IBC-sanering) in voldoende mate wordt herstelt. Daarnaast wordt van
de gemeente verwacht dat zij een haalbaar herontwikkelingsplan opstelt zodat een heroverweging opgestart kan worden
wat betreft de saneringsmethoden (ABLE2, 2010, p. 7).
De derde publieke partij die namens het bevoegde gezag (de provincie Zuid-Holland) aan tafel zit, is de DCMR (milieudienst
Rijnmond). Zij is de beheerder van de IBC-maatregel. De DCMR is opgericht vanwege de grote concentratie van
milieubelastende activiteiten in de regio Rijnmond en is gespecialiseerd in milieuproblemen.
Bij het EMK-terrein is de DCMR voorzitter van de stuurgroep. Deze stuurgroep heeft als uiteindelijke doel het functioneel
saneren van het EMK-terrein. Voordat men hier tot over kan gaan is het van belang dat er (1) een bodemonderzoek wordt
uitgevoerd, (2) dat de oorzaak van de hoge grondwaterstand wordt verklaard en mogelijk wordt weggenomen en (3) een
kosten-baten analyse maakt van het verwijderen van de mobiele componenten in de bovenlaag. Om deze (drie) stappen te
kunnen zetten heeft de minister van VROM in april 2009 een budget van 1 miljoen euro ter beschikking gesteld (ABLE2,
2010a, p. 59).
Daarnaast spelen de provincie, de stadsregio, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard een rol vanuit beleidsmatig, ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt.
Overige factoren
Vanuit de omgeving kunnen twee factoren een rol spelen. Het gaat hierbij om geluid en externe veiligheid (ABLE2, 2010a).
De geluidsbelasting wordt veelal veroorzaakt door manoeuvrerende schepen in de IJssel of Sliksloothaven. De belasting van
passerende schepen zorgt nauwelijks voor geluidsoverlast.
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De externe veiligheid vormt een risico in de vorm van het LPG-tankstation die zich aan de toegangsweg van de Stormpolder
bevindt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een plasbrandzone vanaf de rivieren door het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
Verder bevinden zich in de Stormpolder bedrijven met een milieucategorie 3 of 4. Hierdoor is het mogelijk dat zware
industrie zich op het terrein vestigt of heeft gevestigd. Deze bedrijven kunnen voor overlast zorgen.

8.1.1

De problematiek en acties

Bij het EMK-terrein zit het probleem vooral in het ontbreken van kennis over de verontreinigingssituatie. Als gevolg van de
keuze voor de huidige saneringsvariant Isoleren, Beheren en Controleren (IBC) die in de jaren ’80 was genomen, was het
niet nodig om de daadwerkelijke verontreinigingssituatie in beeld te brengen (Interview L). Er werd immers niets met het
terrein gedaan qua ontwikkeling en de verontreiniging zou ingepakt worden om de risico’s van verspreiding tegen te gaan.
Men ging uit van een eeuwig durende beheerssituatie die achteraf niet ideaal blijkt te zijn. Het probleem met de IBC is dat
de grondwaterstand hoger staat dan men ooit had berekend (Interview H, K, L). In het geval van een IBC moet de
grondwaterstand binnen het verontreinigde gebied juist lager zijn dan de omgeving. Bij het EMK-terrein was dit niet het
geval waardoor men grondwaterbemaling aan moest brengen.
Doordat een dergelijke oplossing niet ideaal is en de Stormpolder op de nominatie staat voor herstructurering is het
interessant om de ontwikkelmogelijkheden van het EMK-terrein te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren (Interview K
en L). Hierbij moet gekeken worden naar de mogelijkheden en kosten voor het herstellen van de saneringsvariant (IBC) en
extra saneringsmaatregelen (hersanering). Parallel daaraan speelt de vraag wat de ontwikkelmogelijkheden zijn in het geval
van een hersanering.
Naast het ontbreken van de verontreinigingssituatie is er nog geen definitief plan voor een mogelijke herontwikkeling. Dit
heeft te maken met het feit dat de mogelijkheden voor de herontwikkeling afhankelijk zijn van de hersanering, en
andersom. Alle respondenten spreken dan ook van een kip-ei verhaal. Zonder (extra) saneren is de herontwikkeling van het
EMK-terrein niet mogelijk, maar zonder ontwikkelingsplan is het lastig om de saneringsmaatregelen en de kosten te
bepalen (Interview H). De sanering en herontwikkeling van het terrein zal dan ook vanuit een iteratief proces aangepakt
moeten worden. Indien kennis van de verontreinigingssituatie beschikbaar is zal moeten worden gekeken naar de kosten
voor de sanering en wat voor ontwikkelmogelijkheden daardoor ontstaan (Interview L). Door bij beschikbare informatie te
kijken wat de impact is voor andere stappen of delen van het project kan een goede afweging worden gemaakt op basis van
het algemene belang: de sanering en herontwikkeling van het terrein.
Verder spelen bij de herontwikkeling van het EMK-terrein de bedrijven uit de omgeving, de hoeveelheid betrokken
(overheids)partijen en milieuregelgeving een rol. De bedrijven uit de omgeving staan onwillig tegenover een woonfunctie in
de Stormpolder. Door te schuiven met functies in de Stormpolder zou het mogelijk worden om woningbouw te realiseren
wat de opbrengsten van een herontwikkeling ten goede komt. Echter heeft men hier de bedrijven die in de Stormpolder
gevestigd zijn bij nodig. Door hun negatieve houding ten opzichte van woningbouw is een dergelijk ontwikkeling moeizaam
te realiseren (Interview K). Milieuregelgeving speelt vooral een rol vanuit eisen omtrent de externe veiligheid en
geluidsnormen. Het EMK-terrein is namelijk een gezoneerd bedrijventerrein waar bedrijvigheid tot klasse 4 zich mag
vestigen (Interview K). Deze bedrijven kunnen voor overlast zorgen.
In tabel 8.4 zijn de problemen die zich bij het EMK-terrein voordoen, overzichtelijk weergegeven.
Tabel 8.4: Problemen op project- en procesniveau bij het EMK-terrein.
•
Ontbreken kennis over verontreinigingssituatie
o
Onzekerheden rondom type en omvang verontreiniging
o
Onzekerheden over saneringskosten
•
Ontbreken ontwikkelplan
Projectniveau
o
Onzekerheden over ontwikkelmogelijkheden en opbrengsten
•
Problemen rondom de afstemming van de sanering en herontwikkeling (kip-ei verhaal)
•
Problemen met hoge grondwaterstand binnen IBC
•
Ontwikkelbeperkingen door milieucontouren
•
Veel (overheids)partijen betrokken
o
Verschillende belangen
Procesniveau
•
Omgeving onwillig tegenover woonfunctie
Bron: Auteur, 2011
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Voor het oplossen van de problemen en voor de realisatie van de herontwikkeling worden verschillende acties
ondernomen. Zo is bij het EMK-terrein is een (bodem)expert ingeschakeld die de projectorganisatie aanstuurt. Deze
projectleider heeft een zeer groot netwerk waardoor de juiste kennis op de benodigde momenten kan worden vergaard
(Interview H). Daarnaast zijn de respondenten van mening dat een complexe projecten zoals het EMK-terrein integraal
moeten worden benaderd. Er moet rekening worden gehouden met de bodem en de mogelijkheden voor de ontwikkeling
(lagenbenadering). Om deze integrale aanpak mogelijk te maken is een multifunctioneel team nodig met personen die over
eigen vakgrenzen heen kunnen kijken (Interview H en K). Omdat bij deze complexe projecten veel partijen betrokken zijn is
het van belang om de ambitie, doel en visie van de partijen inzichtelijk te krijgen. Zo kunnen partijen begrip opbrengen voor
ieders standpunt, wat het onderlinge vertrouwen ten goede komt.
Naast onderling vertrouwen tussen de betrokken partijen is het vertrouwen van burgers belangrijk. Door vooraf een goed
communicatieplan op te stellen kunnen vragen of klachten direct en door de juiste partij worden behandeld. Hierdoor zijn
onduidelijkheden voor burgers snel op te lossen en loopt het project geen vertraging op.
Verder is het bij het EMK-terrein van belang dat men de verontreinigingssituatie in beeld krijgt, dit wordt gedaan door het
uitvoeren van (bodem)onderzoek. Daarnaast is het belangrijk om bij complexe projecten zoals het EMK-terrein te denken in
kansen. Door de hoge grondwaterstand, wat in principe een groot nadeel is, bevindt zich een drijflaag met
verontreinigende stoffen onder het asfalt. De hoge waterstand biedt de mogelijkheid tot het verwijderen van deze drijflaag
waardoor de verontreiniging wordt verminderd.
In tabel 8.5 zijn de genoemde actie in een tabel samengevat.
Tabel 8.5: Effectieve en efficiënte acties bij het EMK-terrein

Effectief

Efficiënt

Projectniveau

Procesniveau

•

•
•

•
•

Multifunctioneel saneren

Bodemonderzoek uitvoeren
Relatie tussen bodem en ontwikkeling formuleren
(lagenbenadering)

•
•
•

Groot netwerk voor benodigde kennis
Duidelijkheid krijgen in ambitie, doel en visie
betrokken partijen
Gezamenlijke doelen stellen
Opstellen communicatieplan
Denken in kansen i.p.v. problemen

•

Integrale benadering met multifunctioneel team

•

Betrokken partijen moeten over vakgrenzen heen

•

Onderling vertrouwen kweken en vasthouden

•

Iteratief proces

kijken

Bron: Auteur, 2011
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8.2

ENKA-terrein te Ede

Situering terrein
Het ENKA-terrein is gelegen in het zuidoosten van Ede, aan de spoorlijn Utrecht-Arnhem (zie figuur 8.6a en b). Het terrein
wordt in het in het westen begrensd door de Bennekomseweg en in het zuiden door het Horapark. De grens in het oosten
wordt bepaald door een zorginstelling met in de achtertuin de Veluwe en de noordelijke grens wordt gevormd door het
spoor (Gemeente Ede, 2009, p. 7). Het gebied beslaat een oppervlakte van 38,8 hectare en heeft grotendeels de
bestemming Wonen en Gemengd (Gemeente Ede, 2009, p. 5).
De herontwikkeling van het ENKA-terrein maakt onderdeel uit van het masterplan Ede-Oost/spoorzone. Naast het ENKAterrein vallen hier de kazerneterreinen (ten noorden van het ENKA-terrein) en het stationsgebied onder. Het masterplan
heeft als doel om het totale gebied te ontwikkelen tot een woon- werkgebied, grenzend aan de Veluwe en dichtbij het
centrum van Ede (Grondbank Bennekomseweg Ede, 2009, p. 9).
Figuur 8.6a en b: Situering van het ENKA-terrein

Bron: Google Maps, 2011.

Bron: Gemeente Ede, 2009

Voormalige gebruik
Het ENKA-terrein was een groot industrieel gebied met veel mooie en grote industriële gebouwen. In deze gebouwen was
de Nederlandse Kunstzijdefabriek (ENKA-fabriek) gevestigd die in 1922 op dit terrein gebouwd was. In deze fabriek werden
garen en sponzen geproduceerd. De fabriek is tot 2002 in gebruik geweest.
Door de jaren heen zijn AKZO en Acordis eigenaar geweest van het ENKA-terrein. De laatste eigenaar, Acordis, is
verantwoordelijk voor de sanering van het terrein (Enka-ede, 2011a).
Kenmerken van het terrein
Figuur 8.7: Het poortgebouw van de ENKA-fabriek.

Bron: AM, 2011.

Kenmerkend van de ENKA-fabriek was de carré-vormige opzet van de fabriek (Enka-ede, 2011b). Door veranderingen in het
productieproces zijn er in de loop van de jaren meerdere gebouwen op het terrein gerealiseerd. Een aantal van deze
gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument. In figuur 8.8 is de situering van deze monumenten (de rode gebieden) op
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het terrein weergegeven. Met name het poortgebouw (zie figuur 8.7) vormt het kenmerkende element van het ENKAterrein. Dit gebouw maakt onderdeel uit van het grote rode gebied in figuur 8.8. Naast de monumenten worden enkele
waardevolle en karakteristieke (delen van) gebouwen behouden, deze zijn in de figuur weergegeven door middel van
zwarte lijnen.
Tevens staan er op het terrein waardevolle bomen die indien mogelijk behouden moeten worden. Door de sanering zijn
echter veel bomen van het terrein verdwenen. In figuur 8.8 zijn de (groepen) waardevolle bomen aangegeven door middel
van de groene gebieden.
Figuur 8.8: Situering van monumenten en groepen waardevolle bomen.

Bron: Gemeente Ede, 2009; aangepast door auteur.

Naast de bebouwing is de ligging van het terrein een uniek kenmerk. Het terrein grenst namelijk aan het grootste
natuurgebied van Nederland: de Veluwe. Daarnaast is het terrein gelegen op de rand van de stuwwal die de Gelderse Vallei
vormt. Door de aanwezigheid van de stuwwal varieerde de hoogte van het maaiveld. Door de sanering van het terrein zijn
deze hoogteverschillen echter verdwenen.
De herontwikkeling
Dat het ENKA-terrein herontwikkeld gaat worden is een feit. Het terrein is in 2003 aangekocht door AM die een
samenwerkingsverband is aangegaan met ASR Vastgoed Ontwikkeling.
Het terrein heeft voor de herontwikkeling een nieuwe bestemming gekregen, namelijk de bestemming ‘Wonen’ en de
bestemming ‘Gemengd’. Voor de bestemming ‘wonen’ worden ongeveer 1400 woningen gebouwd. In de bestemming
‘gemengd’ wordt 50.000 m2 aan voorzieningen gerealiseerd voor zowel commerciële als niet-commerciële partijen (Enkaede, 2011a). In het voorjaar van 2011 wordt gestart met de realisatie van het eerste deelgebied. Voor dit deelgebied is een
geschiktheidsverklaring door het bevoegd gezag afgegeven. Op de rest van het terrein is de sanering grotendeels gereed,
op enkele plekken (spots) na.
De herontwikkeling van het ENKA-terrein maakt onderdeel uit van het masterplan Ede-Oost/spoorzone. De ontwikkeling
van het terrein is de eerste concrete uitwerking van het masterplan en wordt mogelijk gemaakt door het vastgestelde
bestemmingsplan ENKA-terrein (27 juli 2009). Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen
mogelijk en vormt op zijn beurt de basis voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitvisie (10
maart 2010). In het stedenbouwkundig plan wordt de nieuwe opbouw en indeling van het ENKA-terrein in beeld gebracht.
Daarnaast geeft dit document inzicht in de sfeer en kwaliteit van het plan aan de hand van referentiebeelden.
De aanwezige bodemverontreiniging
Om het ENKA-terrein te kunnen herontwikkelen is een bodemsanering vereist. De voormalige activiteiten hebben namelijk
geleid tot een verontreinigde bodem.
Vanaf het begin af aan hebben milieuzaken een rol gespeeld bij de ENKA-fabriek, in verschillende fasen van het
productieproces werden milieubelastende stoffen gebruikt. Om de milieubelasting te beperken zijn een aantal handelingen
aan het productieproces toegevoegd waaronder een waterzuiverings- en een indampinstallatie (Enka-ede, 2011a). Ondanks
deze ingrepen hebben de activiteiten tot de verontreiniging van de bodem en het grondwater geleid. Om het terrein weer
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in gebruik te nemen of van een nieuwe functie te voorzien moet de bodem gesaneerd worden. In figuur 8.9 is de grond die
gesaneerd moet worden in het blauw weergegeven. De zwarte gebieden op de afbeelding zijn de monumentale of
waardevolle (delen van) gebouwen die behouden blijven.
Figuur 8.9: De te saneren grond op het ENKA-terrein

Bron: Grondbank Bennekomseweg Ede, 2010.

Op het ENKA-terrein zijn verschillende verontreinigende stoffen in de bodem teruggevonden. Op basis van de
eigenschappen van deze stoffen kunnen ze worden ingedeeld in mobiele en immobiele verontreinigingen.
Mobiele verontreiniging
De mobiele verontreiniging die zich op het terrein bevindt bestaat uit minerale oliën, chloorhoudende oplosmiddelen,
chloorfenolen en zware metalen waaronder zink, lood en nikkel (Tauw, 2004, pp. 16-17). Ernstige verontreiniging met
minerale oliën zijn vooral terug te vinden rondom de voormalige opslag voor pioneerolie, het chemische bedrijf, bassins en
spinnerij. Verder is deze verontreiniging verspreid over het terrein terug te vinden. Daarnaast zijn nabij de bassins sterk
verhoogde gehalten van chloorfenolen aanwezig. De zware metalen zijn terug te vinden ter plaatse van de
zwavelzuuropslag, de persbleek, de spinnerij, vloeivelden en bassins.
Deze verontreinigende stoffen worden ook teruggevonden in het grondwater welke zich veelal in west-zuidwestelijke
richting verplaatst (Tauw, 2004, p. 19).
Immobiele verontreiniging
De immobiele verontreiniging bestaat uit twee verontreinigingsspots met PCB’s die een beperkte omvang hebben.
Daarnaast zijn verspreid over het terrein licht verhoogde gehalten aan EOX en PAK in de bovengrond gemeten (Tauw, 2004,
p. 15). Op een aantal plaatsen (nabij de bassins, ten zuiden van de spinnerij, nabij het spoor en ten noorden van de
bosvijver) is PAK in sterk verhoogde gehalten aanwezig.
Verder zijn verspreid over het terrein zware metalen in de bodem teruggevonden, het gaat hierbij om lood, cadmium,
koper en kwik.
Instituties
De betrokken partijen
De belangrijke partij die bij het ENKA-terrein betrokken is, is de voormalige eigenaar van het terrein Acordis. Deze partij is
verantwoordelijk voor de sanering van het terrein omdat hij (mede)veroorzaker is van de bodemverontreiniging als gevolg
van de industriële activiteiten die op het ENKA-terrein hebben plaatsgevonden. De sanering wordt door Grondmij begeleid
en uitgevoerd door de firma Vink (Enka-ede, 2011a).
Voordat kan worden begonnen met de sanering is het eerst belangrijk om een beeld te krijgen van de
bodemverontreiniging. In het geval dan het ENKA-terrein is dit beeld gevormd door TAUW. Dit is een milieu en
civieltechnische ingenieurs- en adviesbureau die onder andere bodemonderzoeken uitvoeren. Op basis van het uitgevoerde
saneringsonderzoek en opgestelde saneringsplan heeft het bevoegd gezag, de provincie Gelderland, toestemming gegeven
voor de sanering. In het saneringsplan is opgenomen hoe de sanering uitgevoerd gaat worden om het terrein geschikt te
maken voor haar nieuwe bestemming.
Naast het geven van een akkoord voor de saneringsplan is de provincie vanuit haar rol als bevoegd gezag ook
verantwoordelijk voor de evaluatie van de bodemsanering waarna een geschiktheidsverklaring kan worden afgegeven.
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Naast de provincie is de gemeente Ede betrokken bij (de goedkeuring van) de herontwikkeling en sanering van het terrein.
De gemeente is via het bestemmingsplan en het verlenen van vergunningen betrokken bij de herontwikkeling. Verder heeft
de gemeente afspraken met de ontwikkelende partij gemaakt over onder andere de financiële bijdrage voor bovenwijkse
voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vanzelfsprekend zijn binnen de gemeente meerdere afdelingen
betrokken bij de ontwikkeling van het ENKA-terrein.
Naast ruimtelijke belangen heeft de gemeente ook belangen bij de uitvoering van de sanering. De gemeente krijgt aan het
eind van de ontwikkeling de openbare ruimte namelijk in beheer. Daarnaast voert de gemeente periodieke
onderhoudswerkzaamheden uit aan bijvoorbeeld riolering. Hierbij is het van belang dat men niet in aanraking kan komen
met verontreinigde grond. De gemeente kan dus een (extra) eisenpakket hebben voor de sanering van (delen van) het
terrein.
De ontwikkeling van het ENKA-terrein wordt uitgevoerd door AM in combinatie met ASR Vastgoed Ontwikkeling. Voor deze
ontwikkeling hebben zijn de Grondbank Bennekomseweg Ede opgericht.
Overige factoren
Door de ligging van het ENKA-terrein aan de rand van het stedelijke gebied en grenzend aan de Veluwe zijn er, naast de
verontreiniging, weinig factoren die van invloed zijn op de herontwikkeling.
De enige functies die geluidsoverlast zouden kunnen veroorzaken zijn de bestaande wegen of spoorlijn. Uit onderzoek blijkt
dat beide infrastructurele voorzieningen geen beperking opleggen voor de nieuwe bestemming. Naast geluidsoverlast zou
de spoorweg kunnen leiden tot beperkingen door middel van de externe veiligheid. Er blijken namelijk beperkte
hoeveelheden gevaarlijke stoffen over de spoorlijn te worden vervoerd, echter levert ook de externe veiligheid geen
beperkingen op voor de ontwikkeling van het ENKA-terrein.
De factoren die invloed hebben op de herontwikkeling moeten, net als de bodemverontreiniging, gezocht worden in relatie
tot het milieu en de natuur. De natuur heeft, na de sluiting van de fabriek in 2002, alle vrijheid gekregen. Hierdoor konden
bijzondere diersoorten en planten zich op het terrein vestigen. Zo had het ENKA-terrein een van de grootste
paddenpopulaties van Nederland en vormde het terrein de leefomgeving van een bijzondere zandhagedis. Bij de
herontwikkeling van het terrein moest rekening worden gehouden met de diersoorten die zich op het terrein bevonden.
Omdat het terrein een nieuwe functie kreeg en de huidige panden niet voldeden aan deze eisen werden veel opstallen
gesloopt en werd de bodem gesaneerd. Het uitgangspunt hierbij was dat zoveel mogelijk flora en fauna zou worden
behouden. Echter zijn door de bodemsanering veel planten en bomen gerooid. Hier staat tegenover dat de verwijderde
bomen in een ander gebied moeten worden gecompenseerd. Met name het kappen de van grote hoeveelheden bomen
heeft tot bezwaren van burgers geleid.

8.2.1

De problematiek en acties

Bij het ENKA-terrein spelen vooral problemen rondom de afstemming van het saneringsplan en het ontwikkelplan. De
sanering wordt uitgevoerd door de voormalige eigenaar die geen belangen heeft bij de herontwikkeling van het terrein. Het
terrein wordt door de voormalige eigenaar gesaneerd tot de functie wonen waarbij gebruikt wordt gemaakt van een
functiegerichte saneringmethoden door verwijderen van de verontreinigingsbronnen en het aanbrengen van een leeflaag.
Hierbij wordt nauwelijks gekeken naar de plannen van de ontwikkelaar. Het gevolg is dat de ontwikkelaar voor het bouwrijp
maken (aanleggen van kabels en leidingen) van het terrein weer in de vervuilde grond moet graven. Daarnaast wordt door
de gemeente de eis gesteld dat de riolering in ‘schone’ grond moet liggen in verband met onderhoudswerkzaamheden. Ook
hiervoor moet de ontwikkelaar opnieuw in de vervuilde bodem graven. Door het afstemmen van het saneringsplan en het
ontwikkelplan zouden dergelijke werkzaamheden gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd waardoor tijd en geld bespaard
kan worden.
Daarnaast is bij het ENKA-terrein een saneringsplan voor het hele terrein opgesteld. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om
het terrein in delen goed te laten keuren door het bevoegd gezag (geschiktheidsverklaring). Dit heeft tot gevolg dat in
principe het hele terrein gesaneerd moet zijn voordat men met de herontwikkeling kan starten. Bouwvergunningen worden
namelijk pas verleend als het bevoegd gezag een geschiktheidsverklaring heeft afgegeven. Het opstellen van
deelsaneringsplannen zou de herontwikkeling ten goede kunnen komen.
Zoals hiervoor is aangehaald wordt de ontwikkelaar bij veel werkzaamheden geconfronteerd met de verontreinigde bodem
als gevolg van het functioneel saneren. Een andere manier waarop de ontwikkelaar (en gemeente) wordt geconfronteerd
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met de functionele sanering is door de gebruiksbeperkingen die op het terrein komen te liggen (Interview M en O).
Potentiële kopers kunnen van een koop afzien door de aanwezigheid van de restverontreiniging. Er is in dit geval sprake van
een imagoprobleem. Enkel door goede en begrijpbare communicatie is dit te voorkomen of te verhelpen.
Daarnaast was het bij het ENKA-terrein een uitdaging om de monumenten in het plan op te nemen en een nieuwe
bestemming te geven en moeten de gerooide bomen worden gecompenseerd. Op het laatste moment, toen er al een
overeenkomst tussen de voormalige en huidige eigenaar was gesloten, werden een aantal panden als monument
aangewezen. Dit had gevolgen voor de saneringsmogelijkheden en de ontwikkelmogelijkheden van het gebied. Het was nu
de uitdaging om de monumenten in het plan op te nemen en te integreren. Het rooien van de bomen was nodig om de
sanering uit te voeren, het compenseren van deze bomen is hierdoor een verantwoordelijkheid voor de voormalige
eigenaar.
In tabel 8.10 zijn de problemen die bij het ENKA-terrein voor komen, samengevat.
Tabel 8.10: Problemen op project- en procesniveau bij het ENKA-terrein.

Projectniveau

•
•
•
•
•

Afstemming saneringsplan en ontwikkelplan
Saneringsplan voor gehele terrein opgesteld
Continue confrontatie van ontwikkelaar met verontreinigde grond door functioneel saneren
Gebruiksbeperkingen door functioneel saneren; imagoprobleem
Aanwezigheid monumenten

Procesniveau

•
•

‘Achteraf’ werden extra eisen gesteld door gemeente
Afgifte deelbeschikkingen lastig

Bron: Auteur, 2011

Voor de knelpunten bij het ENKA-terrein wordt vooral aangestuurd op het afstemmen van de sanering en de
herontwikkeling. Dit gebeurt door aan de hand van een concreet ontwikkelplan te kijken wat de aannemer (van de
sanering) extra zou kunnen doen om het terrein direct geschikt te maken voor het ontwikkelplan. In het geval van het
ENKA-terrein wordt de sanering in principe niet afgestemd op de herontwikkeling omdat dit twee losse partijen zijn (de
vervuiler en de ontwikkelaar). De vervuiler heeft geen belang bij de herontwikkeling en zal daarom geen aanvullende
saneringsmaatregelen nemen voor bijvoorbeeld de aanleg van riolering. Doordat de sanering en ontwikkeling los van elkaar
staan is er tijdens het opstellen van het saneringsplan geen rekening gehouden met een eventuele fasering van de bouw.
Het saneringsplan is voor het gehele terrein opgesteld wat normalitair zou leiden tot een geschiktheidsverklaring voor het
hele terrein. Dit is in het nadeel van de herontwikkeling omdat men pas aan de herontwikkeling kan beginnen als het hele
terrein gesaneerd is (en de verklaring is afgegeven). Door voor het terrein deelsaneringsplannen op te stellen en
deelbeschikkingen aan te vragen is het mogelijk om de herontwikkeling op de sanering te laten volgen.
Verder wordt een integrale aanpak van het project nodig geacht. Deze aanpak is zowel nodig op organisatorisch niveau,
door het betrekken van alle partijen, als op ruimtelijk niveau, door het hanteren van een lagenbenadering.
Ook bij het ENKA-project blijkt de communicatie met burgers van belang (Interview M en O). Met name de communicatie
over de gebruiksbeperkingen is van belang voor de verkoop van het project. Door burgers in te lichten over de beperkingen
van het functiegericht saneren kan worden voorkomen dat ze van een mogelijke aankoop afzien. Er bestaat tot op heden
een gat tussen de saneringsexperts en de burgers waardoor een imagoprobleem ontstaat (Interview N). De technische
gegevens van de bodemsanering en normen zeggen burgers niets, er is een vertaalslag nodig. Ontwikkelaars voeren om
deze reden liever een multifunctionele sanering uit zodat de grond in zijn geheel ‘schoon’ is. Dit is echter vaak niet mogelijk
omdat de kosten van de sanering niet terug te verdienen zijn (Interview N).
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Tabel 8.11: Effectieve en efficiënte acties bij het ENKA-terrein
Projectniveau

Procesniveau

Effectief

•
•

Vervuiler betaald
Multifunctioneel saneren

•
•

Inzicht en begrip voor verschillende belangen
Transparante communicatie

Efficiënt

•
•

Afstemmen saneringsplan en ontwikkelplan
Kijken naar de mogelijkheden van de ondergrond in
relatie tot de herontwikkeling (lagenbenadering)
Saneringsplan voor deelgebieden opstellen
Afgifte deelbeschikkingen
Herontwikkeling op sanering laten volgen

•
•

Integrale aanpak
Visie op onder- en bovengrond hebben

•
•
•
Bron: Auteur, 2011

8.3

Oostergasfabriek te Amsterdam

Figuur 8.12: Het oude zuiveringsgebouw met op de achtergrond de gashouders van de Oostergasfabriek.

Bron: gemeente Amsterdam, 2011a.

Situering terrein
De Oostergasfabriek is gelegen in het zuidoosten van Amsterdam in het stadsdeel Oost-Watergraafmeer (zie figuur 8.13).
Het terrein van de Oostergasfabriek ligt centraal in het stadsdeel, wat de beoogde nieuwe functie van het gebied ten goede
komt.
Figuur 8.13: Situering van de Oostergasfabriek in Amsterdam.

Bron: Oostpoort, 2011

Het gebied wordt begrensd door de Linnaeusstraat, de Ringvaart, de spoorlijn Amsterdam-Diemen en de Polderweg. Het
terrein is goed te bereiken via de weg en het spoor. Via de Lineausstraat is de A10 binnen handbereik en het station
Amsterdam Muiderpoort ligt op loopafstand van het terrein. De locatie beslaat een oppervlakte van circa 9 hectare en zal
worden ontwikkeld tot een gebied voor wonen, werken, educatie, cultuur en recreatie.
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Voormalige gebruik
Tot circa 1880 werd het voormalige gasfabrieksterrein gebruikt voor agrarische doeleinden en maakte deel uit van de
Overamstelse polder (SKKB, 2009, p. 9). Om Amsterdam te voorzien van gas werd de Oostergasfabriek, in combinatie met
de Westergasfabriek, rond 1885 gebouwd. De ligging van de Oostergasfabriek aan de toenmalige rand van de stad was niet
toevallig, via het water, de wegen en het spoor konden de grondstoffen namelijk makkelijk worden aangevoerd. Tot 1922
werd in de Oostergasfabriek stadsgas uit steenkolen geproduceerd. In de jaren daarna heeft een deel van de fabriek als
distributiestation gediend, zo werd in de gashouders (zie figuur 8.12) gas opslagen totdat rond 1963 overgestapt werd op
aardgas. Andere gebouwen van de voormalige gasfabriek werden gesloopt of kregen een nieuwe functie. Zo werd de
voormalige ammoniakfabriek in 1926 verbouwd tot een dierenasiel en werd in de voormalige koolgasstokerij het eerste
ste
sportfondsenbad van Nederland gevestigd. Daarnaast werd het zuiveringshuis aan het eind van de 20 eeuw in gebruik
genomen als garage voor de Stadsreiniging, als museum voor de autobus en als een kringloopwinkel. Het metergebouw is
tot op heden in gebruik als feestzaal/jongerencentrum en in het onderstuk van de gashouder kwam een sporthal (deze
werd in 2008 gesloopt).
Tevens heeft op het terrein een gaskousjesfabriek gestaan. Deze fabriek produceerde de gasgloeikousjes voor de
straatverlichting waarbij gebruik werd gemaakt van radioactieve stoffen. In figuur 8.14 is het voormalige gebruik en de
indeling van het terrein weergegeven.
Figuur 8.14: Voormalig gebruik van de Oostergasfabriek

Bron: SKKB, 2009.

Kenmerken van het terrein
Het terrein kende tot voor kort een verscheidenheid aan functies op het gebied van openbare en commerciële
dienstverlening en leisure. Ondanks deze functies had het terrein veel weg van een in verval geraakt bedrijventerrein. Om
de monumenten en het gebied meer tot zijn recht te laten komen werden plannen gemaakt voor de herontwikkeling van
het gebied. Unieke punten die hierbij uitspringen zijn de monumenten die nog op het terrein aanwezig zijn en de ligging van
het gebied in een binnenstedelijke omgeving.
Beide punten kunnen voor zowel kansen als beperkingen zorgen, onder het kopje ‘instituties’ zal hier meer aandacht aan
worden besteed.
De herontwikkeling
Oostpoort is de nieuwe naam van het gebied dat voorheen ruimte bood aan de Oostergasfabriek. Het
herontwikkelingsproject wordt ontwikkelt door Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam en de
ontwikkelingscombinatie OCP, bestaande uit Stadgenoot, Ymere en Bouwfonds (Oostpoort, 2011). Met de herontwikkeling
zal een nieuwe stedelijk centrumgebied worden gecreëerd door de combinatie van wonen, werken en winkelen. Ook zullen
een nieuw stadsdeelkantoor, een zwembad annex sportcomplex, scholen en stedelijke en culturele voorzieningen worden
gerealiseerd (Gemeente Amsterdam, 2011b). De mix aan voorzieningen, functies, smalle straten en intieme pleintjes zal
kenmerkend worden voor de nieuwe wijk. In figuur 8.15 is een impressie weergegeven van het beoogde plan.
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Door in de ontwikkeling rekening te houden met de historische gebouwen zal ook de historie van het terrein niet verloren
gaan. Dit gebeurt door het herbestemmen van gebouwen, het behouden van gevels en door het terug laten komen van
vormen, zoals de ronde vorm van gashouder in een appartementencomplex.
De herontwikkeling van de Oostpoort is in volle gang. Het project is opgesplitst in drie deelgebieden waarvan het middelste
gedeelte vrijwel geheel ontwikkeld is. In het westelijke gedeelte zijn de saneringswerkzaamheden afgerond en is men
begonnen met heiwerkzaamheden. Het oostelijke gebied van de Oostpoort moet nog gesaneerd worden.
Figuur 8.15: Impressie van de herontwikkeling Oostpoort

Bron: Oostpoort, 2011.

De aanwezige bodemverontreiniging
Om de herontwikkeling mogelijk te maken moet de bodem gesaneerd worden. Sinds het terrein in gebruik is geweest als
gasfabriek zijn er activiteiten uitgevoerd die milieubelastend waren. Hierbij gaat het niet alleen om de gasfabriek. Ook
andere bedrijfsactiviteiten hebben een bijdrage geleverd aan de verontreiniging zoals een olietank of garage (Projectbureau
Bodem, 2003, p. 1).
Figuur 8.16: Situering van de bodemverontreiniging

Bron: Amsterdam Oost/Watergraafsmeer, 2004.

De bodemverontreiniging bevindt zich verspreid over het hele terrein zoals in figuur 8.16 te zien is. Daarnaast bevindt de
verontreiniging zich op verschillende dieptes in de bodem. De grootste veroorzaker van de verontreiniging is de gasfabriek,
die restproducten op het terrein heeft achtergelaten. Een groot deel van het terrein is dan ook verontreinigd geraakt met
teer en bijbehorende componenten als vluchtige aromaten (vooral benzeen) en PAK (vooral naftaleen). Daarnaast zijn
minerale oliën in de bodem teruggevonden. De verontreiniging met cyanide, die specifiek is voor gasfabrieken, is relatief
beperkt gebleven (SKKB, 2009, p. 12). Veel van deze verontreinigende stoffen kunnen worden gezien als een mobiele
verontreiniging.
De immobiele verontreiniging bestaat onder andere uit zware metalen en de zwaardere PAK-verbindingen (Projectbureau
Bodem, 2003).
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Instituties
De betrokken partijen
De gemeente Amsterdam is vanuit verschillende rollen betrokken bij het project. Als voormalig eigenaar van de gasfabriek
is zij verantwoordelijk voor de verontreiniging en de sanering. De uitvoering van de sanering wordt door de gemeente
aangestuurd vanuit het Projectbureau Bodem (PBB). Daarnaast is de gemeente zeer actief betrokken bij de herontwikkeling
van het terrein en zal zich in een aantal panden op het terrein vestigen. In samenwerking met de Ontwikkelingscombinatie
Polderweg (OCP) vervult de gemeente Amsterdam de rol van ontwikkelaar. De ontwikkelcombinatie OCP bestaat uit
Bouwfonds, Ymere en Stadgenoot.
Daarnaast is de gemeente Amsterdam het bevoegde gezag vanuit de Wet bodembescherming. De dienst Milieu en
Bouwtoezicht (DMB) is verantwoordelijk voor het goedkeuren van het saneringsplan en de handhaving van dit plan. Tevens
zal deze afdeling een geschiktheidsverklaring afgeven als de sanering conform de afspraken en normen is uitgevoerd.
Een andere partij die invloed heeft gehad op de sanering en herontwikkeling zijn de buurtbewoners geweest. Met name de
bewoners van de Tuinwijck hebben grote invloed gehad op de sanering. Tijdens de sanering kwamen vooral uit deze wijk
klachten van stankoverlast. De overlast op de omgeving was van dermate grote omvang dat vergaande afspraken zijn
gemaakt over de perioden waarin de graafwerkzaamheden plaats zou vinden. Dit leidde ertoe dat de sanering in de
zomermaanden stil kwam te liggen, wat uiteraard gevolgen heeft voor de planning van het project.
Overige factoren
Problemen met buurtbewoners zijn inherent aan het feit dat het project in een stedelijke omgeving ligt. Overlast in de vorm
van stank en geluid zijn onoverkoombaar. Door echter goede afspraken te maken en bewoners tijdig en volledig in te
lichten kunnen vertragingen door klachten mogelijk worden voorkomen. Daarnaast zouden extra maatregelen kunnen
worden genomen door bijvoorbeeld het plaatsten van tijdelijke geluidswanden.
Verder is men in een stedelijk omgeving beperkter in de stedenbouwkundige mogelijkheden van het plan. Het terrein moet
op bepaalde (vastliggende) plaatsen worden ontsloten en de bebouwing moet in de huidige omgeving passen. Dit zorgt
voor uitdagingen op technische en organisatorisch vlak.
Tevens zijn op het terrein panden met een monumentale waarde aanwezig. De panden liggen verspreidt over het terrein
wat ontwerptechnische voor een uitdaging zorgt om deze panden op te nemen in de nieuwe plannen. Daarnaast vormen de
monumenten een uitdaging voor de sanering aangezien onder deze panden niet gegraven kan worden. Afstemming tussen
de sanering, het ontwerp en de omgeving is dus van groot belang voor een voorspoedig verloop van het project.

8.3.1

De problematiek en acties

De grootste uitdagingen bij de Oostergasfabriek zaten hem in de stedelijke omgeving van het terrein, in de organisatie van
het project (afstemming in het ontwerp en in de uitvoering) en de betrokken partijen (Interview P).
De stedelijke omgeving vormt een uitdaging omdat rekening moet worden gehouden met de bestaande bebouwde
omgeving en met de omwonende van het terrein. Met name de bewoners van de Tuinwijck hebben (veel) stankoverlast
ondervonden tijdens de saneringswerkzaamheden. De overlast en de klachten van de bewoners hebben uiteindelijk geleid
tot het nemen van maatregelen tijdens de sanering. Zo zijn afgravingen kleiner van schaal geworden en deels afgedekt en
mocht gedurende de zomerperiode niet gesaneerd worden (Interview P).
Daarnaast was het organiseren van het project en het proces een grote uitdaging (Interview P). De uitdagingen op
projectniveau bestonden uit het afstemmen van de sanering en de ontwikkeling en uit het vervoer en de opslag van de
verontreinigde grond naar het gronddepot dat zich op het terrein bevond. Door de fasering van het plan vormde het
vervoer van de verontreinigde grond over het terrein een opstakel. De herontwikkeling is namelijk gestart in het
middelgedeelte van de terrein. Door het gronddepot op het oostelijke deel te plaatsen en de sanering in het westelijke
gedeelte plaatsvond moest de afgegraven verontreinigde grond over het terrein van west naar oost worden vervoerd. Dit
leidde tot een complexe planning en afstemming van werkzaamheden.
Ook op procesniveau heeft de herontwikkeling tot uitdagingen geleid die vooral veroorzaakt werden door de vele partijen
die betrokken waren die elk een eigen belang behartigden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een impasse (Interview P). Om
deze impasse te doorbreken zijn de gezamenlijke belangen geformuleerd en is er naar gestreefd dat op alle niveaus
(werkvloer en management) deze gezamenlijke belangen werden nageleefd.
In tabel 8.17 zijn de problemen die zich bij de Oostergasfabriek voordoen overzichtelijk weergegeven.
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Tabel 8.17: Problemen op project- en procesniveau bij de Oostergasfabriek.

Projectniveau

•
•
•
•
•
•

Onzekerheden over verontreinigingssituatie
Afstemming sanering en ontwerp
Stankoverlast tijdens saneringswerkzaamheden
Fasering herontwikkeling zorgde voor uitdagingen qua afstemming werkzaamheden
Gevolgen van functioneel sanering begrijpen
Aanwezigheid monumenten

Procesniveau

•
•
•

Vele betrokken partijen
Impasse door gebrek onderling begrip
Bezwaren van omwonende

Bron: Auteur, 2011

Bij de Oostergasfabriek is gebleken dat zowel de organisatie van het proces, als het afstemmen van de werkzaamheden
tijdens het ontwerp en in de uitvoering van belang is geweest. De organisatie van het proces was een uitdaging door de
betrokkenheid van veel (overheids)partijen. Deze partijen hadden tegengestelde belangen wat de voortgang van het
project niet bevorderde. Er is zelfs een moment geweest waarop het project stil lag door desorganisatie en invloeden vanuit
de omgeving (Interview P). Door gezamenlijke belangen te formuleren en hier aan vast te houden is het project weer op de
rails gezet. Naast het organiseren van de betrokken partijen is de omgeving ook van invloed geweest op het verloop van het
project. Door stankoverlast tijdens de sanering ontstonden veel klachten van omwonenden. Dit heeft er uiteindelijk toe
geleid dat de saneringswerkzaamheden op een aangepaste wijze moesten worden uitgevoerd.
Daarnaast heeft de afstemming en de uitvoering van de herontwikkeling in combinatie met de sanering voor een grote
uitdaging gezorgd. Hiervan kan worden geleerd dat men een goed beeld moet hebben van bijvoorbeeld de gevolgen van
functiegericht saneren. Hoe ga je om met de aanwezige restverontreiniging en voor wat voor beperkingen zorgt een
dergelijk sanering tijdens de uitvoering van het project en tijdens het gebruik van het terrein als leefomgeving? Er moet
goed worden gekeken naar de doorwerking van keuzes op de planning, het ontwerp en de omgeving (Interview P). Alleen
dan kan men de kansen en gevolgen van een maatregel overzien en een goede afweging maken.
Tabel 8.18: Effectieve en efficiënte acties bij de Oostergasfabriek
Projectniveau

Procesniveau

Effectief

•

Multifunctioneel saneren

•
•
•

Efficiënt

•
•

Functiegericht saneren
Saneringsplan afstemmen met ontwikkelplan / Slim
saneren
Kijken naar de doorwerking van keuzes op planning,
ontwerp en omgeving
In beeld hebben hoe je met de restverontreiniging
omgaat en welke beperkingen het oplevert

•
•

Gezamenlijke doelen stellen
Transparante communicatie; Kennisdeling
Onderling vertrouwen kweken en vasthouden

Bron: Auteur, 2011

8.4

Een totaalbeeld van de referentieprojecten: de problemen en acties

In de voorgaande paragraven is een beeld gevormd van de referentieprojecten: waar liggen ze, waar bestaat de
verontreiniging uit en welke instituties (betrokken partijen en invloeden uit de omgeving) spelen een rol. Vanuit de
interviews is het mogelijk om de achterliggende problematiek van het project in kaart te brengen en zijn de ondernomen
acties in beeld gebracht.
Vanuit de interviews die bij de referentieprojecten gehouden zijn blijken een aantal problemen bij meerdere projecten voor
te komen. Het gaat dan met name om onzekerheden omtrent de verontreinigingssituatie met als gevolg dat er
onzekerheden rond de saneringskosten bestaan. Daarnaast spelen er onzekerheden over de opbrengsten van de
herontwikkeling als gevolg van de verontreiniging en de marktsituatie. Verder blijkt het afstemmen van het saneringsplan
en de herontwikkeling lastig te zijn. Toch kan het afstemmen van de sanering en de herontwikkeling voor voordelen zorgen
zoals uit de interviews blijkt. Met name tijdens de uitvoering van het herontwikkelingsproject is hiermee tijdwinst te
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behalen. De afstemming van de plannen was bij het ENKA-terrein niet optimaal waardoor de ontwikkelaar tijdens de
werkzaamheden continu geconfronteerd wordt met de aanwezigheid van de verontreiniging onder de leeflaag. Hierdoor
moeten meer aanvullende saneringswerkzaamheden uitgevoerd worden, waardoor meer kosten gemaakt worden.
Uit alle drie de cases blijkt de afstemming lastig te zijn, dit komt ondermeer door het ontbreken van concrete
ontwikkelplannen en het gemis van een goed beeld van de verontreinigingsituatie. Er ontstaat dan ook vaak een kip-ei
situatie: zonder sanering is de herontwikkeling van een terrein niet mogelijk, maar zonder ontwikkelingsplan is het lastig om
de saneringsmaatregelen en de kosten te bepalen.
Bij alle onderzochte projecten blijkt de organisatie van het proces (en project) van groot belang te zijn. De projecten zijn
niet alleen qua technische aspecten rondom de verontreiniging en de herontwikkeling een uitdaging. Maar ook door de
grote betrokkenheid van veel (overheids)partijen met elk zijn eigen belangen maakt de realisatie van een
herontwikkelingsproject met bodemverontreiniging een uitdaging. Door de verschillende belangen, visie en meningen die
de betrokkenen hebben is een goede organisatie van het proces van belang. Door een goede organisatie kunnen betrokken
partijen begrip opbrengen voor elkaars standpunten en kunnen gezamenlijke belangen geformuleerd worden.
Communicatie speelt hier een belangrijke rol bij, op het moment dat partijen denken dat informatie wordt achtergehouden
kan een vertrouwensbreuk ontstaan. Om dit te voorkomen is het van belang om kennis en informatie te delen en binnen
het project (intern) goed te communiceren, alleen op deze manier is draagvlak te creëren. Het creëren van draagvlak is niet
alleen intern van belang, maar ook onder de burgers (extern) moet er draagvlak voor het project zijn. Het zijn namelijk vaak
de burgers die overlast ondervinden van de sanering en de herontwikkeling. Door een goede externe communicatie kunnen
klachten en bezwaren van burgers worden voorkomen. Door communicatie kan ook het imagoprobleem (deels) worden
weggenomen.
Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de herontwikkeling van verontreinigde terreinen zijn milieucontouren die
over het terrein liggen en de aanwezigheid van monumenten. Beide factoren kunnen de ontwikkelmogelijkheden beperken
wat nadelige gevolgen kan hebben voor de opbrengsten van het terrein.
In tabel 8.19 zijn de (algemene) problemen die voortkomen uit de referentieprojecten overzichtelijk weergegeven. De
problemen die in de tabel zijn opgenomen spelen bij twee of drie van de onderzochte projecten. Hiermee wordt
aangenomen dat het geen incidentele problemen zijn.
Tabel 8.19: Problemen op project- en procesniveau bij de referentieprojecten.
•
Onzekerheden omtrent de omvang en typen verontreiniging
o
Vinden van extra verontreinigde plekken (spots)
•
Onzekerheden over ontwikkelmogelijkheden en opbrengsten
o
Ontbreken concrete ontwikkelplannen
o
marktsituatie
•
Gebrek aan gegevens voor opstellen saneringsplan
Projectniveau
•
Onzekerheden over saneringskosten
•
Gebrek afstemming saneringsplan en ontwikkelplan
•
Imagoprobleem door de aanwezigheid van verontreiniging en de saneringsmethode
•
Aanwezigheid monumenten
•
Ontwikkelbeperkingen door milieucontouren
•
Overlast voor de omgeving (omwonende)
•
Veel betrokken partijen met verschillende belangen
o
Veel betrokken (rijks)overheden
o
Ontbreken onderling begrip
•
Organiseren project en proces
Procesniveau
o
Plannen project/ afstemming deelprojecten
o
Betrokken partijen mobiliseren
•
Onvoldoende en onzorgvuldige communicatie
o
Omwonende informeren
Bron: Auteur, 2011

Om met de knelpunten van bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten om te gaan worden verschillende stappen
gezet. De stappen die vanuit de referentieprojecten naar voren zijn gekomen zijn gericht op de hierboven geformuleerde
knelpunten.
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Om de verontreinigingssituatie en ontwikkelingsmogelijkheden in beeld te krijgen worden onderzoeken uitgevoerd. Door
deze onderzoeken uit te voeren worden de onzekerheden voor de saneringskosten en de opbrengsten van de
herontwikkeling kleiner.
De kip-ei situatie (zonder sanering is de herontwikkeling van een terrein niet mogelijk, maar zonder ontwikkelingsplan is het
lastig om de saneringsmaatregelen en de kosten te bepalen) kan worden ‘opgelost’ door middel van een iteratief proces.
Dit houdt in dat men stapje voor stapje dichterbij het uiteindelijke doel komt en de plannen continu optimaliseert en op
elkaar afstemt. Er moet bij het nemen van beslissingen continu worden nagedacht over de doorwerking van een beslissing
voor de rest van het project en proces.
Het afstemmen van de bodem en de ontwikkelplannen kan vorm krijgen aan de hand van de lagenbenadering. Veel
respondenten zijn van mening dat de bodem over kwaliteiten beschikt die de herontwikkeling ten goede kan komen. Door
deze lagenbenadering te hanteren kan men tevens de relatie tussen de verontreiniging en de herontwikkeling vormgeven.
Saneringsprojecten komen tegenwoordig zonder herontwikkelingsopgave niet meer tot stand. Doordat de subsidie vanuit
de overheden beperkt zijn moet de sanering vanuit de herontwikkeling gefinancierd worden. Om dit mogelijk te maken is
de saneringswet gewijzigd waardoor functioneel sanering mogelijk is geworden. Dit heeft zo zijn voordelen voor de hoogte
van de saneringskosten. Een dergelijke vorm van saneren vraag echter ook om een goede organisatie van het project en het
proces. Het is hiervoor van belang dat men een goed beeld heeft hoe men met de restverontreiniging omgaat en wat de
(gebruiks)beperkingen voor het terrein zijn. Een goede communicatie van deze beperkingen naar toekomstige gebruikers
van het terrein is daarnaast van belang voor de verkoop (of verhuur) van het terrein.
Verder is de communicatie tussen de betrokken partijen van cruciaal belang. Bij de onderzochte projecten blijkt dat het
afstemmen van de belangen, meningen en visies veel energie vergt. Gedurende het hele project moeten de betrokken
partijen uitgaan van het gezamenlijke belang. Hierbij vormen transparante communicatie en onderling vertrouwen
belangrijke aspecten.
Om herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging te realiseren zijn partijen nodig die over hun eigen vakgrenzen
heen kunnen kijken en vanuit het grotere geheel kunnen denken. De projecten hebben dan ook een multifunctioneel team
nodig voor een interdisciplinaire aanpak.
In tabel 8.20 zijn de maatregelen die vanuit de referentieprojecten naar voren zijn gekomen overzichtelijk weergegeven.
Tabel 8.20: Effectieve en efficiënte acties bij de referentieprojecten
Effectief

Projectniveau

Procesniveau

•
•

•
•
•
•
•
•

Vervuiler betaald
Multifunctioneel saneren

•
Efficiënt

•
•
•
•

•
•
•

Functiegericht saneren
Bodemonderzoek (risicoreductie)
Saneringsplan afstemmen met ontwikkelplan / Slim
saneren
Tijdens ontwerpen ontwikkelplan rekening houden
met de mogelijkheden van de bodem
(lagenbenadering)
In beeld hebben hoe je met de restverontreiniging
omgaat en welke beperkingen het oplevert
Kijken naar de doorwerking van keuzes op planning,
ontwerp en omgeving
Opstellen van deelsaneringsplannen (en
deelbeschikkingen aanvragen)

•
•
•
•

Gezamenlijke doelen stellen
Onderling vertrouwen kweken en vasthouden
Transparante communicatie; Kennisdeling
Denken in kansen ipv problemen
Opstellen van een communicatieplan
Beschikken over groot netwerk:
toegang tot juiste partij en kennis
Duidelijkheid krijgen in ambitie, doel en visie van
betrokken partijen
Interdisciplinaire aanpak
Visie op boven- en ondergrond
Integrale aanpak met multifunctioneel team (geen
sectorale aanpak)
Betrokken partijen moeten over vakgrenzen heen
kijken

Bron: Auteur, 2011
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8.5

Conclusie
Deelvraag 6: Wat zijn de belangrijkste problemen die zich voordoen bij de herontwikkeling van het verontreinigde
referentieprojecten? En welke maatregelen worden genomen om hiermee om te gaan?

Vanuit de interviews die bij de referentieprojecten gehouden zijn, blijken een aantal problemen bij meerdere projecten
voor te komen. Het gaat dan met name om onzekerheden omtrent de verontreinigingssituatie met als gevolg dat er
onzekerheden rond de saneringskosten bestaan en om onzekerheden over de opbrengsten van de herontwikkeling als
gevolg van de verontreiniging en de marktsituatie. Daarnaast blijkt uit alle drie de cases dat het afstemmen van het
saneringsplan met de herontwikkeling lastig is. Dit komt onder meer door het ontbreken van concrete ontwikkelplannen en
het gemis van een goed beeld van de verontreinigingsituatie. Er ontstaat dan ook vaak een kip-ei situatie: zonder sanering is
de herontwikkeling van een terrein niet mogelijk, maar zonder ontwikkelingsplan is het lastig om de saneringsmaatregelen
en de kosten te bepalen.
Daarnaast blijkt bij alle onderzochte projecten de organisatie van het proces (en project) van groot belang te zijn. De
projecten zijn niet alleen qua technische aspecten rondom de verontreiniging en de herontwikkeling een uitdaging. Maar
ook de grote betrokkenheid van veel (overheids)partijen met elk zijn eigen belangen maakt de realisatie van een
herontwikkelingsproject met bodemverontreiniging een uitdaging. Het op één lijn krijgen van alle betrokken partijen en hun
belangen vormt hierbij het grootste probleem.
Naast interne belangen dient ook rekening gehouden te worden met externe belangen. Hierbij worden omwonenden
bedoelt. Vanuit de referentieprojecten is gebleken dat deze ‘partij’ grote invloed kan hebben op het verloop van een
project. Door middel van bezwaren kan een project namelijk stil komen te liggen.
Net als bij het Hemburgterrein spelen bij de referentieprojecten ook andere factoren een rol zoals milieucontouren die over
het terrein liggen en de aanwezigheid van monumenten. Beide factoren kunnen de ontwikkelmogelijkheden beperken wat
nadelige gevolgen kan hebben voor de opbrengsten van het terrein.
Om met de knelpunten van bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten om te kunnen gaan worden verschillende
stappen gezet.
Om de verontreinigingssituatie en ontwikkelingsmogelijkheden in beeld te krijgen worden onderzoeken uitgevoerd. Door
deze onderzoeken uit te voeren worden de onzekerheden voor de saneringskosten en de opbrengsten vanuit de
herontwikkeling kleiner.
De kip-ei situatie (zonder sanering is de herontwikkeling van een terrein niet mogelijk, maar zonder ontwikkelingsplan is het
lastig om de saneringsmaatregelen en de kosten te bepalen) kan worden ‘opgelost’ door middel van een iteratief proces.
Dit houdt in dat men stapje voor stapje dichterbij het uiteindelijke doel komt en de plannen continu optimaliseert en op
elkaar afstemt. Daarnaast kan het afstemmen van de bodem en de ontwikkelplannen vorm krijgen aan de hand van de
lagenbenadering.
Aandachtspunten die worden genoemd bij het toepassen van een functiegerichte saneringsmethoden, hebben te maken
met de restverontreiniging en gebruiksbeperkingen. Hoe gaat men met de restverontreiniging om en wat voor invloed
heeft een dergelijke vorm van saneren op de rest van het project? Naast het vormen van een beeld over de invloed van de
restverontreiniging is het belangrijk om goed te communiceren over de gebruiksbeperkingen naar toekomstige gebruikers
van het terrein. Door middel van communicatie is een imagoprobleem namelijk te verhelpen. Verder is de communicatie
tussen de betrokken partijen van cruciaal belang. Gedurende het hele project moeten de betrokken partijen uitgaan van
gezamenlijke belangen. Hierbij vormen transparante communicatie en onderling vertrouwen belangrijke aspecten.
Daarnaast blijken voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen partijen nodig te zijn die over hun eigen vakgrenzen
heen kunnen kijken en vanuit het grotere geheel kunnen denken. Alleen dan is een interdisciplinaire aanpak te vormen die
de realisatie van het project ten goede komt.

8.5.1

Vooruitblik

In dit hoofdstuk is een algemeen beeld gevormd van de problematiek die bij de herontwikkeling van verontreinigde
terreinen komt kijken en hoe deze aangepakt kan worden. Aan de hand van de geformuleerde acties kunnen aanbevelingen
worden gedaan over de aanpak de verontreinigde terreinen. Deze aanbevelingen zullen in hoofdstuk 9 aan bod komen.
Naast het in kaart brengen van de problemen en acties zijn er bij de referentieprojecten stellingen omtrent effectieve en
efficiënte acties voorgelegd. De uitkomst van deze stellingen zal in het volgende hoofdstuk als eerste behandeld worden.
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9

Effectieve en efficiënte acties voor de herontwikkeling van verontreinigde
terreinen

In dit hoofdstuk zullen de acties die in hoofdstuk 7 geformuleerd zijn op hun effectiviteit en efficiëntie worden beoordeeld.
Hieruit zullen actiepunten naar voren komen voor de aanpak van herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging.
Verder zullen aan de hand van de referentieprojecten aandachtspunten voor de aanpak van de verontreinigde
herontwikkelingsprojecten worden gegeven.

9.1

De analyse van effectieve en efficiënte acties

Aan de hand van de acties die vanuit de theorie en de interviews bij het Hembrugterrein zijn opgesteld, zijn stellingen
geformuleerd om de effectiviteit en efficiëntie van deze acties vast te kunnen stellen. De geformuleerde stellingen zijn in
bijlage VI opgenomen.
Door middel van een Likertschaal hebben de respondenten van de referentieprojecten aangegeven in hoeverre ze het met
de stellingen eens zijn. De uitslag van de stellingen kan teruggevonden worden in bijlage VII.
Aan de hand van de score van de stellingen (zie bijlage VII) blijkt dat de respondenten het met een aantal stellingen eens
waren. Deze stelling zijn in tabel 9.1 weergegeven.
Uit stellingen is af te leiden dat met name acties rond de organisatie van een project hoog scoren. Hierbij worden vooral
stelling rondom communicatie, kennisoverdracht, onderling vertrouwen en het stellen van gezamenlijke doelen als effectief
of efficiënt beschouwd (stelling 8, 9, 22, 23, 24, 25). Opvallend hierbij is dat de stelling over de projectorganisatie lager
scoort (stelling 6). Een goede communicatie blijkt zowel intern als extern van belang te zijn. Een goede interne
communicatie zorgt voor onderling vertrouwen en kennisoverdracht. Door middel van goede externe communicatie zijn
imagoproblemen te verhelpen en bezwaren van burgers te voorkomen.
Naast de stellingen over de organisatie blijkt de afstemming tussen de sanering en de herontwikkeling als een effectieve
maatregel te kunnen worden gezien (stelling 12, 13 en 14). Door de afstemming van deze twee plannen blijken kosten
bespaard te kunnen worden en kan tijdwinst behaald worden. Door de afstemming van het saneringsplan en ontwikkelplan
zal de sanering functioneel worden uitgevoerd. Deze manier van saneren wordt tevens als een efficiënte manier gezien
voor de uitvoering van de bodemsanering.
In de literatuur kwam naar voren dat het formuleren van een visie voor de boven- en ondergrond van belang is voor het
herontwikkeling van een verontreinigd terrein. Aan de hand van een dergelijke visie kunnen de mogelijkheden van de
boven- en ondergrond op elkaar worden afgestemd en zorgen voor een optimaal ruimtegebruik. Uit stelling 2 en 3 blijkt
tevens dat deze actie door de respondenten als efficiënt beschouwd wordt.
In de theorie wordt veel gesproken over de vele disciplines die betrokken zijn bij herontwikkelingsprojecten met
bodemverontreiniging waardoor een interdisciplinaire aanpak belangrijk zou zijn. Uit de score van de stellingen komt het
belang van een interdisciplinaire aanpak ook naar voren waardoor een dergelijke aanpak als efficiënt gezien kan worden
(stelling 21).
Uit de casestudie naar het Hembrugterrein is gebleken dat zowel een korte als lange termijnstrategie gevoerd wordt. Deze
korte termijnstrategie is over het algemeen niet gebruikelijk bij (herontwikkelings)projecten waarbij veelal naar de lange
termijnstrategie gekeken wordt. De korte termijnstrategie is in de literatuur dan ook niet naar voren gekomen. Aan de hand
van de stellingen 4 en 5 is onderzocht of een korte termijnstrategie als effectief kan worden gezien. Uit de score van de
stelling bleken de respondenten het organiseren van evenementen en activiteiten om te ontwikkelen terrein te promoten
als effectief te zien. Voor de tijdelijke verhuur van opstallen gold dit niet, wel werd tijdens de interviews duidelijk dat de
tijdelijke verhuur voor financiën kan zorgen voor het uitvoeren van onderzoeken.
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Tabel 9.1: Score van de stellingen
Nummer
Score†
14
14
12
12
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
7
7
6
6
5
4
4
4

Stelling
Onderling vertrouwen ontstaat door transparante communicatie.
Onderling vertrouwen is van groot belang bij de realisatie van een herontwikkeling met bodemverontreiniging.
Kennisoverdracht tussen verschillende partijen is van groot belang voor het efficiënt verlopen van een project.
Door een goede externe communicatie wordt een imago probleem verholpen.
Het formuleren van gezamenlijke doelen voorkomt vertragingen door conflicterende belangen.
Door het saneringsplan en herontwikkeling op elkaar af te stemmen zijn kosten te besparen.
Door (vooraf) een visie voor de boven- en ondergrond te formuleren worden financiële voordelen behaald
(bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een WKO of andere ondergrondse functies).
Door (vooraf) een visie voor de boven- en ondergrond te formuleren worden ruimtelijke voordelen behaald
(bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een WKO of andere ondergrondse functies).
Door het saneringsplan en herontwikkeling op elkaar af te stemmen is tijdwinst te behalen.
Een interdisciplinaire aanpak zorgt voor een spoedig verloop van het project (alle kennis is direct ter plaatse).
Door goede externe communicatie zijn vertragingen als gevolg van burgerlijke bezwaren te voorkomen.
Het promoten van het terrein aan de hand van evenementen en activiteiten vergroot de interesse van partijen in
het terrein en de herontwikkeling daarvan.
Een projectorganisatie is van essentieel belang voor het realiseren van een herontwikkelingsproject met
bodemverontreiniging.
Door functiegericht te saneren vallen de saneringskosten lager uit.
Publieke partijen zijn in staat om herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging efficiënt te realiseren.
Publieke en private samenwerking is van belang voor het realiseren van een herontwikkeling met
bodemverontreiniging.
Het vaststellen van saneringsnormen en -eisen tussen de betrokken partijen is belangrijk om vertraging en
verwarring te voorkomen.
Door risico’s onder te brengen bij partijen die hiermee het beste om kunnen gaan, worden vertragingen
voorkomen.
Onduidelijkheden omtrent de saneringseisen van het bevoegd gezag zorgen voor vertragingen.
Door een herontwikkeling met de ontwikkeling van een uitleggebied te combineren kunnen kosten en
opbrengsten worden verevend, hierdoor worden herontwikkelingsprojecten financieel haalbaar.
Door risico’s onder te brengen bij partijen die hiermee het beste om kunnen gaan, worden kosten bespaard.
Door private partijen vroeg bij een project te betrekken kunnen innovatieve oplossingen/ideeën worden
toegepast in het herontwikkelingsproject.

stelling
22
9
23
24
8
14
2
3
13
21
25
4
6
12
26
27
11
25
10
20
24
28

Bron: Auteur, 2011

Voor de realisatie van een herontwikkelingsproject met bodemverontreiniging blijkt een publieke en private samenwerking
nodig te zijn. Door de combinatie van de juridische kennis van de publieke partijen en de creatieve ideeën en technische
kennis van de private partijen is het mogelijk om complexe projecten te realiseren. Door een publieke en private
samenwerking kunnen risico’s ook ondergebracht worden bij de partij die hier het beste mee om kan gaan. Door een
dergelijke risicoverdeling blijken vertragingen te worden voorkomen en kosten worden bespaard.
In de interviews bij het Hembrugterrein werden problemen rondom de afstemming van de saneringsnormen aangekaart.
Door de normen en saneringseisen vooraf inzichtelijk te maken kunnen vertragingen worden voorkomen. Hierbij blijkt
zowel afstemming nodig te zijn tussen de (ontwikkelende) partijen onderling als met het bevoegd gezag.
Een laatste actie die kan bijdragen aan de herontwikkeling van verontreinigde terreinen is het verevenen van kosten tussen
de ontwikkeling van een verontreinigd herontwikkelingslocatie en een uitleglocatie. De opbrengsten die op een
uitleglocatie te behalen zijn kunnen de te maken kosten voor de ontwikkeling van die locatie ruimschoots te dekken. Door
(een deel van) de opbrengsten te gebruiken voor de herontwikkeling van (verontreinigde) terreinen is de (financiële)

†

Voor de totale score van de stellingen en de berekening wordt verwezen naar bijlage VII.
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haalbaarheid van deze terreinen te vergroten. Kanttekening hierbij is wel dat men moet beschikken over een uitleglocatie
en dat de (ontwikkelende) partijen hieraan mee moeten werken.
In de tabel hieronder zijn de effectieve en efficiënte acties die uit de stellingen naar voren zijn gekomen overzichtelijk
weergegeven.
Tabel 9.2: Effectieve en efficiënte acties op project- en procesniveau.
Projectniveau

Procesniveau

Effectief

•

Multifunctioneel saneren

•
•
•
•
•

Gezamenlijke doelen stellen
Onderling vertrouwen kweken en vasthouden
Transparante communicatie; Kennisdeling
Korte termijnstrategie opstellen
Saneringsnormen en verwachtingen duidelijk
vaststellen

Efficiënt

•
•

Functiegericht saneren
Saneringsplan afstemmen met
ontwikkelplan / Slim saneren

•
•
•

Interdisciplinaire aanpak
Visie op boven- en ondergrond (lagenbenadering)
Risico’s onderbrengen bij partijen die ze het beste
aan kunnen
Herontwikkeling combineren met de ontwikkeling
van een uitleggebied
Publiek-private samenwerking

•
•
Bron: Auteur, 2011

Opvallend in de uitslag van de stellingen was de lage scores van de stelling: Multifunctioneel saneren is geen reële optie
door de hoge saneringskosten die hiermee gepaard gaan. Vanuit de literatuur wordt het multifunctioneel saneren gezien als
een prijzige saneringsmethoden en wordt gesteld dat het functiegericht sanering de uitkomst biedt. Echter blijkt het
multifunctioneel saneren in de praktijk voordelen te bieden. Deze voordelen zijn vooral merkbaar bij de verkoop van
huizen. De gebruiksbeperkingen zijn immers niet aanwezig waardoor de potentiële koper geen risico’s loopt. In de gevallen
dat men multifunctioneel kan saneren zal dit dan ook gedaan worden.
In de interviews werd duidelijk dat private partijen, indien de kosten het toelaten, liever multifunctioneel saneren. Een
dergelijke aanpak is eenvoudiger aan potentiële kopers uit te leggen. Private partijen zullen enkel een multifunctionele
sanering uitvoeren als de verschillen tussen de werkzaamheden van een functionele en multifunctionele sanering (zeer)
gering zijn.

9.2

De aanpak van problemen

De effectieve en efficiënte acties zijn terug te koppelen naar de problematiek die zich bij het Hembrugterrein voordoet. Het
nut en de toepassing van de acties wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt in deze paragraaf gekeken in
hoeverre de uitkomsten van de analyse overeenkomen met de maatregelen die in hoofdstuk 4 geschetst zijn.
Hoge saneringskosten
Om tegemoet te komen aan de hoge saneringskosten die gepaard gaan met bodemverontreiniging is het door middel van
de Wet bodembescherming mogelijk gemaakt om functiegericht te saneren. Door het functiegericht saneren ontstaat een
kosteneffectieve aanpak die de stagnatie van de sanering moeten verhelpen.
Functiegericht saneren is een veel toegepaste saneringsmethoden en leidt (in het algemeen) tot lagere saneringskosten.
Van de Griendt (2008) stelde dat saneringen veelal vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een herontwikkeling,
worden uitgevoerd. De saneringskosten dienen uit de ontwikkeling gefinancierd te worden. Functiegericht saneren biedt,
vanwege de lagere kosten, hier een uitkomst voor.
Multifunctioneel saneren wordt in de literatuur voornamelijk in verband gebracht met hoge kosten. Uit de stellingen blijkt
echter dat het multifunctioneel saneren niet worden gezien als een onrealistische saneringsmethoden. Uit de interviews
blijkt namelijk dat multifunctionele saneringen voordelen bieden rondom de verkoop van toekomstige panden.
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Haalbaarheid van herontwikkelingsprojecten
De Sousa (2000) stelde dat er nog steeds uitleggebieden zijn die voor ontwikkeling in aanmerking komen. Er werd dan ook
verwacht dat een herontwikkelingsproject haalbaar zou kunnen worden door de herontwikkeling te combineren met de
ontwikkeling van een uitleggebied. Op uitleggebieden zijn de te realiseren opbrengsten hoger dan de te maken kosten. Bij
herontwikkelingsprojecten is dit net andersom, de kosten zijn daar veel hoger dat de opbrengsten. Door het combineren
van herontwikkelingen en uitleggebieden zijn kosten en opbrengsten te verevenen. Uit de analyse van de stelling blijken de
respondenten de mening, dat het verevenen van de (sanerings)kosten met een uitleggebied uitkomst kan bieden voor de
haalbaarheid van een verontreinigd herontwikkelingsproject, te delen.
Daarnaast zijn de respondenten het met BMC en TTE (2010) eens dat het onderbrengen van risico’s bij de juiste partij de
haalbaarheid van een project kan vergroten. Doordat de juiste partij de risico’s goed kan inschatten en opvangen, is de kans
op vertragingen minder groot. Het voorkomen of verminderen van vertragingen heeft tot gevolg dat er minder kosten
worden gemaakt, bij gebiedsontwikkeling geldt namelijk: tijd is geld.
Afstemmen van de sanering en herontwikkeling
In de praktijk van de herontwikkelingsprojecten blijkt de afstemming tussen het saneringsplan en het ontwikkelplan bij de
herontwikkeling van verontreinigde terreinen lastig te zijn. Door gebrek aan kennis over de beperkingen van de ondergrond
en de mogelijkheden tussen de ontwikkeling en de ondergrond wordt een optimale afstemming belemmerd. In de
literatuur is deze afstemming niet als probleem naar voren gekomen, hierin wordt slechts aangehaald dat er voordelen te
behalen zijn bij het afstemmen van de sanering met de herontwikkeling, door bijvoorbeeld de lagenbenadering. Uit de
praktijksituaties bij de verschillende projecten blijkt het wel degelijk een groot probleem te vormen.
Het vormen van een visie voor het gebruik van de onder- en bovengrond zou volgens BMC en TTE (2010) voor een optimaal
ruimtegebruik kunnen zorgen. Bovengrondse functies kunnen namelijk beperkingen opleggen aan het gebruik van de
ondergrond en andersom. Door het vormen van de visie kunnen deze ontwikkelingen van de boven- en ondergrond op
elkaar afgestemd worden. Zij stellen dat door middel van de lagenbenadering het mogelijk is om de boven- en ondergrond
integraal te benaderen (BMC en TTE, 2010). Met deze benadering kan bij een (her)ontwikkeling rekening gehouden worden
met zowel de horizontale relatie tussen de herontwikkeling en zijn omgeving (occupatie en netwerken) als de verticale
relatie tussen de herontwikkeling en de ondergrond (zie figuur 4.5). Uit de stellingen blijkt dat de respondenten de
voordelen van een dergelijke visie onderschrijven. De visie zou leiden tot financiële en ruimtelijke voordelen. Daarnaast is
tijdens de interviews de term ‘lagenbenadering’ vaak gevallen. Tevens bleek dat deze benadering steeds vaker wordt
toegepast bij gebiedsontwikkelingen.
Imagoproblemen door de aanwezigheid van bodemverontreiniging
Bodemverontreiniging gaat veelal samen met een negatief imago. Dit beeld wordt gevormd door angst voor en gebrek aan
kennis over de risico’s van de verontreiniging. In de literatuur wordt het imagoprobleem met name in relatie gebracht tot
projectontwikkelaars. Bij de referentieprojecten komt het imagoprobleem juist tot uiting in de relatie met burgers en
potentiële kopers. Door het functioneel saneren van een terrein blijft een deel van de verontreiniging in de bodem
aanwezig. Dit zorgt voor gebruiksbeperkingen die toekomstige eigenaren afschrikken. Uit de stellingen blijkt dat een goede
communicatie met burgers en andere (externe) partijen is dit imagoprobleem kan voorkomen. Uit de interviews van de
referentieprojecten bleek er een ‘gat’ te zijn tussen bodemexperts en de burgers. Dit ‘gat’ wordt veroorzaakt door de
technische gegevens die over de bodemverontreiniging en sanering worden communiceert met de burgers.
Naast de communicatie over gebruiksbeperkingen kunnen evenementen en congressen (korte termijnstrategie) de
naamsbekendheid van het terrein vergroten en de ontwikkeling van het terrein in een positief licht plaatsen. Deze strategie,
die bij het Hembrugterrein wordt toegepast, kwam in de literatuur niet naar voren. Aan de hand de analyse van de
stellingen blijkt echter dat, volgens de respondenten, deze korte termijnstrategie een toegevoegde waarde kan hebben
voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen.
Organisatie van het project blijkt grote uitdaging
Zoals in de onderzoeken van Nijkamp et al. (2002), de SKB (2008) en BMC & TTE (2010) naar voren kwam is een goede
organisatie van een project van belang. In de literatuur over brownfields wordt de organisatie minder duidelijk aangehaald.
Door de betrokkenheid van veel partijen die belangen hebben bij de herontwikkeling van de verontreinigde terreinen is een
goede organisatie van belang. Volgens Okx et al. (1996) is, door de betrokkenheid van de vele partijen en door de complexe
problemen waarmee men te maken, een interdisciplinaire aanpak gewenst. Door middel van een dergelijke aanpak is op de
juiste momenten de benodigde kennis aanwezig en kunnen beslissingen worden gemaakt die op de langere termijn
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voordelig(er) uit pakken. De interdisciplinaire aanpak kan leiden tot een goede afstemming van de verschillende belangen.
Ook uit de interviews blijkt dat een interdisciplinaire aanpak gewenst is. Daarbij wordt wel aangehaald dat het belangrijk is
dat de betrokken partijen over hun eigen vakgrenzen heen kunnen kijken, alleen dan zijn er voordelen te behalen met een
dergelijke aanpak.
Naast een interdisciplinaire aanpak blijkt zowel uit de literatuur als uit de interviews dat het formuleren van gezamenlijke
belangen van belang voor het verloop van een complex project. Problemen, oorzaken en oplossingen moeten gezamenlijk
in kaart gebracht worden zodat niet het eigen belang, maar het gezamenlijke belang voorop wordt gesteld. Hierbij dienen
alle betrokkenen transparant te handelen, alleen dan is het mogelijk om onderling vertrouwen te creëren wat de realisatie
van een herontwikkelingsproject ten goede komt.
Onvoldoende en onzorgvuldige communicatie
Bij de herontwikkeling van verontreinigde terreinen bleek de communicatie een probleem te vormen (SKB, 2008). Gesteld
werd dan ook dat het nodig was om te zorgen voor transparante communicatie. Op deze wijze zou onderling vertrouwen
tussen de betrokken partijen tot stand kunnen komen (BMC en TTE, 2010). Dit onderlinge vertrouwen werd op zijn beurt
van belang geacht voor de voortgang van het project (Coops en van Rooy, 2009).
Om een herontwikkelingsproject met bodemverontreiniging te realiseren is communicatie dus van belang. Uit de interviews
blijkt dat hier onderscheid te maken is tussen interne en externe communicatie. Voor een goede interne communicatie
blijkt het, gezien de hoge score van de stellingen (zie tabel 9.1), van groot belang te zijn dat alle betrokken partijen
transparant handelen. Door middel van goede en transparante communicatie is het namelijk mogelijk om onderling
vertrouwen te creëren. Daarnaast draagt een transparante communicatie bij aan het aan het creëren van vertrouwen en
het formuleren van gezamenlijke belangen.
Uit de interviews bleken burgers veel invloed te hebben op het verloop van het project. Naast onderling vertrouwen tussen
de betrokken partijen is het vertrouwen van burgers dan ook belangrijk. Externe communicatie kan ervoor zorgen dat
maatschappelijk draagvlak ontstaat, waardoor burgerlijke bezwaren voorkomen kunnen worden. Daarnaast kan door een
goede communicatie een imagoprobleem worden voorkomen of verholpen. Uit de interviews bleek dat een
communicatieplan kan bijdrage een goede externe communicatie. Vragen en klachten kan dan snel en door de juiste partij
worden behandeld. Hierdoor zijn onduidelijkheden voor burgers snel op te lossen en loopt het project geen vertraging op.
Het onderscheid tussen interne en externe communicatie was uit de literatuur niet duidelijk geworden.
Onduidelijkheden omtrent de wet- en regelgeving
In de literatuur worden onduidelijkheden en onzekerheden rondom de wet- en regelgeving vaak in relatie gebracht met
aansprakelijkheidsrisico’s (De Sousa, 2000). Uit dit afstudeeronderzoek blijkt dat de onzekerheden van de wet- en
regelgeving juist te maken hebben met de normen voor de bodemsanering. Verwacht werd dat door het maken van
duidelijke afspraken over de saneringsnormen en de verwachtingen problemen voorkomen kunnen worden. Deze
verwachting werd door de respondenten bevestigd. Daarnaast is uit de interviews naar voren gekomen dat het verstandig
is om vooraf de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen goed vast te leggen. Hierbij gaat het voornamelijk om
afspraken tussen de vervuiler, de ontwikkelaar en de gemeente.

9.3

Aandachtspunten bij de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen

De voorgaande geanalyseerde acties vormen geen alles omvattend beeld van de mogelijke acties voor de herontwikkeling
van verontreinigde terreinen. Een dergelijk herontwikkelingsproject is zeer complex en per locatie verschillend. Naast de
onderzochte effectieve en efficiënte acties kunnen dan ook aanbevelingen worden gedaan op basis van de interviews van
de referentieprojecten. Doordat deze aanbevelingen aan de hand van de referentieprojecten zijn opgesteld, zijn ze niet
onderzocht op hun effectiviteit of efficiëntie. De referentieprojecten dienden namelijk als toetsingskader voor de
geformuleerde effectieve en efficiënte acties. Gezien de overeenkomsten in de problematiek van het Hembrugterrein en de
referentieprojecten kunnen de acties echter wel van toegevoegde waarde zijn voor de herontwikkeling van het
Hembrugterrein (of een vergelijkbaar project).
Onzekerheden omtrent de verontreiniging en saneringskosten
Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het belangrijk dat men een goed bodemonderzoek uitvoert. Bij het
bodemonderzoek moeten niet alleen grondboringen worden gedaan, maar er moet ook worden gekeken naar de
historische activiteiten die op een terrein zijn uitgevoerd. Aan de hand van historisch onderzoek kan nagegaan worden welk
type verontreinigende stoffen op het terrein gebruikt is. Daarnaast is het nemen van voldoende grondboringen belangrijk.
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Uit de referentieprojecten blijkt dat als men een goed beeld heeft van verontreinigingssituatie (en de toekomstige functie
van het terrein), de saneringskosten (globaal) ingeschat kunnen worden.
Bij het Hembrugterrein zijn veel onderzoeken verouderd. Daarnaast zijn er slechts twee onderzoeken uitgevoerd naar de
specifieke verontreinigingen. Het zou verstandig zijn om nader onderzoek uit te voeren.
Afstemmen van de sanering en herontwikkeling
Het afstemmen van de sanering en de herontwikkeling blijkt lastig te zijn door gebrek aan kennis over de
verontreinigingssituatie en de ontwikkelmogelijkheden.
Voor het afstemmen van de sanering en herontwikkeling wordt er bij de referentieprojecten gesproken over een kip-ei
situatie: zonder sanering is de herontwikkeling van een terrein niet mogelijk, maar zonder ontwikkelingsplan is het lastig om
de saneringsmaatregelen en de kosten te bepalen. Om een afstemming mogelijk te maken zal men vanuit een iteratief
proces moeten komen tot het formuleren van de plannen. Indien er kennis over de verontreinigingssituatie beschikbaar is,
zal gekeken moeten worden naar de kosten voor de sanering en de ontwikkelmogelijkheden die daardoor ontstaan. Door
bij beschikbare informatie te kijken naar de impact voor andere stappen of delen van het project kan een goede afweging
worden gemaakt voor de herontwikkeling van het terrein.
Verder kan bij het opstellen van het saneringsplan rekening worden gehouden met de herontwikkeling door middel van
deelsaneringsplannen. Door deelsaneringsplannen op te stellen kan de sanering in fasen uitgevoerd worden, waarna per
fase de herontwikkeling op de sanering kan aansluiten. Indien er deelsaneringsplannen opgesteld zijn kan het bevoegd
gezag in deelbeschikkingen goedkeuring geven. De afgifte van deelbeschikkingen is alleen mogelijk als de saneringsplannen
voor delen van het terrein zijn opgesteld.
Als ervoor gekozen wordt om het terrein in delen te saneren en te herontwikkelen is het verstandig om rekening te houden
met eventuele vertragingen. Tijdens de sanering kunnen namelijk onvoorziene verontreinigingspots worden ontdekt. De
herontwikkeling moet dus niet te strak op de sanering gepland zijn.
In het geval van functioneel saneren is het van belang om in beeld hebben hoe je met de restverontreiniging omgaat en
welke beperkingen de restverontreiniging oplevert. Door deze beperkingen van te voren scherp te hebben kunnen de
gevolgen ervan voor de uitvoering van het project in beeld worden gebracht en mogelijk worden voorkomen. Door te kijken
naar de doorwerking van keuzes op de planning, de kosten, het ontwerp en de omgeving, kan een aantal problemen
vroegtijdig gesignaleerd worden.
Uit de praktijk blijkt dat, indien de vervuiler verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verontreiniging en de sanering
moet uitvoeren, de afstemming tussen de sanering en herontwikkeling nog lastiger is. De vervuiler heeft over het algemeen
geen belangen bij de herontwikkeling van het terrein en zal daarom enkel de benodigde saneringsmaatregelen uitvoeren.
Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een terrein die voor de functie wonen geschikt verklaard wordt. De afgifte van een
geschiktheidsverklaring wil echter niet zeggen dat het terrein ‘schoon’ is. Door het verwijderen van de
verontreinigingsbronnen en het aanbrengen van een leeflaag kan een terrein (functiegericht) gesaneerd worden. Het
gevolg hiervan is dat de ontwikkelaar voor het bouwrijp maken van het terrein (aanleggen van kabels en leidingen) weer in
de vervuilde grond moet graven. Daarnaast wordt door de gemeente de eis gesteld dat de riolering in ‘schone’ grond moet
liggen in verband met onderhoudswerkzaamheden. Ook hiervoor zou de ontwikkelaar opnieuw in de vervuilde bodem
moeten graven. Voor deze werkzaamheden zijn nieuwe saneringsplannen en vergunningen nodig die tijd en geld kosten.
Door het afstemmen van het saneringsplan en het ontwikkelplan zouden dergelijke werkzaamheden gelijktijdig kunnen
worden uitgevoerd waardoor tijd en geld bespaard kan worden.
Organisatie van het proces
Dat een project valt of staat met een goede organisatie, blijkt uit de referentieprojecten. De organisatie is belangrijk voor
het nemen van besluiten en keuzes en moet dan ook slagvaardig zijn. Dit wil zeggen dat er personen aan de tafel moeten
zitten die besluiten kunnen en mogen nemen. Bij het EMK-terrein is gebruik gemaakt van een stuurgroep waaronder
werkgroepen functioneren. In de stuurgroep worden de daadwerkelijke besluiten genomen. Voordat de stuurgroep bij
elkaar komt worden de te maken beslissingen in een agendacommissie behandeld en zo nodig bijgesteld. Dit leidt ertoe dat
wanneer daadwerkelijk besluiten genomen dienen te worden, dit ook kan en wordt gedaan. Een dergelijke opbouw van de
projectorganisatie zorgt voor vertrouwen in de stuurgroep wat de voortgang van het project ten goede komt.
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9.4

Conclusie

Deelvraag 7: Hoe kan effectief en efficiënt worden omgegaan met bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten?
In dit hoofdstuk zijn de geformuleerde acties getoetst op hun effectiviteit en efficiëntie. Door aan de respondenten van de
referentieprojecten stellingen voor te leggen, is een beeld gevormd van de effectieve en efficiënte acties. Deze effectieve
en efficiënte acties zullen bijdragen aan het oplossen van de problemen die zich bij herontwikkelingsprojecten met
bodemverontreiniging voordoen
Naar aanleiding van de geanalyseerde stellingen kan worden vastgesteld dat op projectniveau acties zoals multifunctioneel
saneren als effectief worden beschouwd. Acties als functioneel saneren en het afstemmen van het sanerings- en
ontwikkelplan worden als efficiënt gezien.
Op procesniveau blijken acties rondom de organisatie van het proces de hoofdrol te spelen. Effectieve acties worden
gevormd door het formuleren van gezamenlijke doelen en het kweken en vasthouden van onderling vertrouwen. Door deze
acties begrijpen betrokken partijen elkaar beter en zullen inzien hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Een actie die hieraan
toegevoegd kan worden is het aansturen op een transparante communicatie en kennisdeling.
Andere acties die gezien worden als effectieve maatregelen zijn het voeren van een korte en lange termijnstrategie en het
vaststellen van saneringsnormen en –eisen. De korte termijnstrategie kan zorgen voor een positief imago van het terrein en
kan er toe leiden dat partijen zich interesseren voor een mogelijke herontwikkeling van het terrein. Het vaststellen van
saneringsnormen en –eisen zal bijdragen aan het creëren van zekerheden rondom de bodemverontreiniging en sanering.
Voor acties gericht op de haalbaarheid van het project zijn het onderbrengen van risico’s bij de juiste partijen en het
combineren van een herontwikkelingsproject met een uitleglocatie in beeld gekomen. Beide acties worden gezien als
efficiënte acties voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen. Verder worden publieke en private samenwerkingen
gezien als een efficiënte aanpak. Door het combineren van de kennis op juridisch en technisch niveau kan tijd en geld
worden bespaard.
Als laatste efficiënte actie kan het vormen van een visie op de onder- en bovengrond genoemd worden. Een dergelijke visie
zou aan de hand van een lagenbenadering in beeld kunnen worden gebracht.
In de tabel hieronder zijn de effectieve en efficiënte acties overzichtelijk weergeven.
Projectniveau

Procesniveau

Effectief

•

Multifunctioneel saneren

•
•
•
•
•

Gezamenlijke doelen stellen
Onderling vertrouwen kweken en vasthouden
Transparante communicatie; kennisdeling
Korte termijnstrategie opstellen
Saneringsnormen en verwachtingen duidelijk
vaststellen

Efficiënt

•
•

Functiegericht saneren
Saneringsplan afstemmen met
ontwikkelplan / slim saneren

•
•
•

Interdisciplinaire aanpak
Visie op boven- en ondergrond (lagenbenadering)
Risico’s onderbrengen bij partijen die ze het beste
aan kunnen
Herontwikkeling combineren met de ontwikkeling
van een uitleggebied
Publiek-private samenwerking

•
•

Ten slotte zijn een aantal aanbevelingen te doen voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen:
•

Voer een goed en volledig bodemonderzoek uit: door middel van een historische analyse kan een beeld worden

•

Afstemming sanering en herontwikkeling is een integraal proces: door bij elke nieuw beschikbare informatie alle

•

Opstellen van deelsaneringsplannen: door de sanering in delen uit te voeren zou er eerder begonnen kunnen worden

gevormd van de mogelijke verontreiniging. Verder is het nemen van voldoende grondmonsters van belang.
stappen door te lopen is een goede afstemming mogelijk en zijn problemen vroegtijdig op te merken.
met de herontwikkeling (wat inkomsten genereert), hiervoor is het wel nodig om deelsaneringsplannen op te stellen
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en goed te laten keuren door het bevoegde gezag. Aan de hand van deelsaneringsplannen kan zij deelbeschikkingen
afgeven.
•

Hoe gaat men met restverontreiniging om? Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de consequenties van
functioneel saneren. Door een dergelijke vorm is de kans groot dat men bij bepaalde werkzaamheden weer in
aanraking komt met de bodemverontreiniging.

•

Organisatie en communicatie: deze twee punten blijken van zeer groot belang te zijn bij de herontwikkeling van
verontreinigde terreinen. Hiermee valt of staat een ontwikkeling.

•

Communicatieplan: om de communicatie tussen en met (externe) partijen te regelen kan een communicatieplan de
uitkomst bieden. Vooraf dient goed nagedacht te worden over wie welke informatie geeft.

•

Agendacommissie: door een dergelijke ‘commissie’ in het leven te roepen kunnen de daadwerkelijke besluiten in de
stuurgroep eenvoudiger worden genomen. Besluiten worden namelijk al een soort van voorgekauwd en kunnen dan
sneller genomen worden.

9.4.1

Vooruitblik

Nu de effectieve en efficiënte acties in beeld zijn gebracht, zal in het volgende hoofdstuk de onderzoeksvraag beantwoord
kunnen worden.
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10 Conclusies en aanbevelingen
10.1

De herontwikkeling van bedrijventerreinen en bodemverontreiniging

Een bedrijventerrein is ‘een werklocatie van minimaal 1 ha bruto bestemd en geschikt voor gebruik door handel, nijverheid
en industrie’ (IBIS, 2010). Tot de jaren zeventig werden dergelijke terreinen voornamelijk aangeduid met de term
industrieterrein. Deze terreinen waren gesitueerd aan de randen van de toenmalige steden maar zijn in de loop van de tijd
in het stedelijke gebied opgenomen. Door de aanleg van nieuwe (bedrijven)terreinen en de beperkte
uitbreidingsmogelijkheden op de bestaande terreinen verlieten veel bedrijven de oudere terreinen. De bedrijventerreinen
komen nu voor herontwikkeling in aanmerking door technische, economische, maatschappelijke of ruimtelijke veroudering.
Vanuit het ruimtelijke ordeningsbeleid wordt er aangestuurd op de herstructurering van deze verouderde
bedrijventerreinen. Er zijn verschillende vormen van herstructurering te onderscheiden. In dit onderzoek is gekeken naar
projecten die een herprofilering of transformatie ondergaan. Bij deze projecten is dat kans dat men in aanraking komt met
bodemverontreiniging vanwege het industriële verleden, het grootst.
Ondanks het opstellen van verschillende nota’s voor de aanpak van bedrijventerreinen kwam de herstructurering
moeizaam op gang. Dit leidde in 2009 tot een onderzoek naar het verloop van de herstructurering van bedrijventerreinen
door de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB). Aan de hand van dit onderzoek wordt het Convenant
Bedrijventerreinen 2010-2020 opgesteld, waarin afspraken zijn opgenomen voor de herstructurering van
bedrijventerreinen. Een van de afspraken is ‘een versnelling van de uitvoering van de herstructureringsopgave van 6500ha
tot en met 2013’. De komende jaren zullen dus een groot aantal verouderde bedrijventerreinen worden aangepakt.
Met name bij de zwaardere vormen van herstructurering (herprofilering en transformaties) komt men in aanraking met
bodemverontreiniging. Uit gegevens van de SKB (2008b) blijkt dat ongeveer één op de vier hectare van (voormalige)
bedrijventerreinen verontreinigd is. Bodemverontreiniging wordt in de Wet bodembescherming omschreven als ‘stoffen
zich op een zodanige manier op of in de bodem bevinden dat zij zich vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de
bodem kunnen verspreiden en/of zich ongecontroleerd kunnen verplaatsen en een of meer eigenschappen die de bodem
voor mens, plant en dier heeft, verminderen of bedreigen’ (Van de Griendt, 2000, p. 42). De verontreiniging is vaak terug te
leiden tot het voormalig (industriële) gebruik van de terreinen.
Om de verontreinigde bedrijventerreinen weer een productieve functie te geven moet de bodem gesaneerd worden.
Bodemsanering is echter een kostbare aangelegenheid en gaat gepaard met risico’s en onzekerheden. Om de
saneringsoperatie te faciliteren is het sinds 1997 mogelijk om functiegericht te saneren. Door het functiegericht saneren is
er een kosteneffectieve aanpak ontstaan die de stagnatie van de sanering en (her)ontwikkelen kan verhelpen.
Ondanks de kennis en ervaring die men sinds de Lekkerkerkaffaire in 1980 heeft opgedaan en de mogelijkheid tot
functiegericht saneren, is het herontwikkelen van verontreinigde terreinen een grote uitdaging. De risico’s en
onzekerheden die samengaan met de aanwezigheid van bodemverontreiniging zorgen namelijk voor een moeizame
herontwikkeling. Welke problemen een rol spelen en hoe hiermee omgegaan kan worden, is in dit afstudeeronderzoek
bestudeerd. De onderzoeksvraag die aan de hand van dit onderzoek beantwoord kan worden is:
Hoe kunnen de problemen die rond de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen spelen effectief en efficiënt
worden aangepakt en wat valt hier voor het Hembrugterrein van te leren?

10.2

De aanpak van verontreinigde terreinen

Het is lastig om een eenduidig beeld te vormen van herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging. Er zijn namelijk
veel factoren van invloed op een herontwikkelingsproject en op de bodemverontreiniging. Desondanks is in dit onderzoek
gebleken dat zich vergelijkbare problemen voordoen bij de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen. Veel
voorkomende problemen op projectniveau zijn onzekerheden over de verontreinigingssituatie en de saneringskosten, over
de ontwikkelmogelijkheden en de opbrengsten en imagoproblemen door de aanwezigheid van de verontreiniging.
Daarnaast blijkt de afstemming van de sanering en de herontwikkeling moeilijk te zijn. Op procesniveau zijn problemen
omtrent de organisatie, communicatie en wet- en regelgeving in beeld gekomen.
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Ook in de aanpak van de problematiek zijn bij de onderzochte projecten vergelijkbare acties te onderscheiden. Hierdoor is
het mogelijk geweest om aan de hand van referentieprojecten de effectiviteit of efficiëntie van een aantal acties te
bepalen.
Effectieve acties

Effectief

Projectniveau

Procesniveau

•

•

Multifunctioneel saneren

•
•
•
•

Saneringsnormen en verwachtingen duidelijk
vaststellen
Gezamenlijke doelen stellen
Onderling vertrouwen kweken en vasthouden
Transparante communicatie; kennisdeling
Korte termijnstrategie opstellen

Op projectniveau blijkt het multifunctioneel saneren een effectieve actie te zijn om met bodemverontreiniging om te gaan.
De verontreiniging wordt namelijk in zijn geheel verwijderd waardoor alle risico’s weggenomen worden. In de literatuur
wordt deze vorm van saneren als een kostbare methode gezien die niet vaak wordt toegepast. Uit de interviews en
stellingen blijkt echter dat multifunctioneel sanering niet wordt gezien als een onreële saneringsmethoden. Ontwikkelaars
prefereren deze saneringsmethoden zelfs boven functiegericht saneren.
Een effectieve actie op procesniveau is het afstemmen en vaststellen van saneringsnormen en eisen. Onduidelijkheden
zouden namelijk kunnen leiden tot vertragingen.
Daarnaast kan het proces van de herontwikkeling van verontreinigde terreinen gefaciliteerd worden door een goede
organisatie. Door de vele betrokken partijen is het namelijk lastig om het gezamenlijke doel, de herontwikkeling, na te
streven. Het formuleren van gezamenlijke doelen blijkt dan ook effectief te zijn voor het uitvoeren van een complex
herontwikkelingsproject. Daarnaast dient onderling vertrouwen gecreëerd te worden en moet men dit vertrouwen zien
vast te houden.
Ook transparante communicatie en kennisdeling zijn van groot belang voor de realisatie van een project. Zij vormen veelal
de basis voor het creëren van onderling vertrouwen. Hierbij gaat het zowel om de communicatie tussen de betrokken
partijen als om de communicatie met burgers.
De laatste effectieve actie wordt gevormd door het opstellen van een korte termijnstrategie. Een dergelijke strategie kan de
naamsbekendheid van een terrein vergroten door onder andere het organiseren van evenementen en congressen.
Efficiënte acties
Efficiënt

Projectniveau

Procesniveau

•
•

•

Functiegericht saneren
Saneringsplan afstemmen met
ontwikkelplan / slim saneren

•
•
•
•

Risico’s onderbrengen bij partijen die ze het beste
aan kunnen
Publiek-private samenwerking
Herontwikkeling combineren met de ontwikkeling
van een uitleggebied
Interdisciplinaire aanpak
Visie op boven- en ondergrond (lagenbenadering)

Om bodemverontreiniging aan te pakken blijkt een functiegerichte manier van saneren een effectieve aanpak te vormen.
Door het uitvoeren van een functiegerichte sanering zijn namelijk kosten en tijd te besparen.
Voor het functiegericht saneren blijkt wel afstemming gewenst te zijn tussen het saneringsplan en het ontwikkelplan. Dit
zou de efficiënte aanpak van bodemsanering kunnen vergroten. Het afstemmen van de sanering en ontwikkeling blijkt
echter lastig te zijn omdat er sprake is van een kip-ei situatie: zonder sanering is de herontwikkeling van een terrein niet
mogelijk, maar zonder ontwikkelingsplan is het lastig om de saneringsmaatregelen en de kosten te bepalen. Uit de
interviews blijkt dat een iteratief proces hier uitkomt kan bieden.
De voorgaande efficiënte acties waren gericht op de aanpak van problemen op projectniveau. Op procesniveau kunnen
acties als het verdelen van risico’s, het aangaan van een publiek-private samenwerking en het verevenen van kosten als

96 | P a g i n a

Masterthesis - Universiteit Utrecht

efficiënt worden gezien. Door risico’s te verdelen over de partijen die hier het beste mee om kunnen gaan, kunnen kosten
bespaard worden. Daarnaast is tijdwinst te behalen door risico’s bij de juiste partijen onder te brengen.
Verder kunnen risico’s rondom kennisgebrek worden opgevangen door een publiek-private samenwerking aan te gaan.
Door de combinatie van de juridische kennis van de publieke partijen en de technische kennis van de private partijen is het
mogelijk om complexe projecten te realiseren.
Door kosten te verevenen tussen herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging en uitleggebieden kunnen
problemen rondom de financiering van herontwikkelingsprojecten worden aangepakt. De opbrengsten die op een
uitleglocatie te behalen zijn, kunnen de kosten voor de ontwikkeling van die locatie ruimschoots dekken. Door (een deel
van) de opbrengsten te gebruiken voor de herontwikkeling van (verontreinigde) terreinen is de (financiële) haalbaarheid
van deze terreinen te vergroten.
De laatste twee efficiënte acties worden gevormd door een interdisciplinaire aanpak en een integrale benadering van de
herontwikkeling.
De interdisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat alle kennis bij een project aanwezig is. Op deze manier is het mogelijk om bij
beslissingen rekening te houden met andere (ruimtelijke) factoren of (milieu)aspecten.
Daarnaast is het door een integrale benadering van de herontwikkeling mogelijk om rekening te houden met zowel de
horizontale als verticale relatie van het herontwikkelingsproject en zijn omgeving. Een dergelijke benadering kan gevormd
worden aan de hand van de lagenbenadering. De lagenbenadering maakt het mogelijk om het gebruik van onder- en
bovengrond op elkaar af te stemmen waardoor een optimaal ruimtegebruik mogelijk is.

10.3

Aandachtspunten voor het Hembrugterrein

In hoofdstuk 9 zijn een aantal aandachtspunten aangehaald voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen. Door
deze aandachtspunten terug te vertalen naar het Hembrugterrein, kunnen aandachtspunten gevormd worden voor de
aanpak van dit specifieke project.

10.3.1

Aandachtspunten op projectniveau

Afstemming sanering en herontwikkeling is een integraal proces.
Om te komen tot een afstemming van het sanerings- en ontwikkelplan blijkt een iteratief proces nodig te zijn. Een iteratief
proces wordt gekenmerkt door het herhalen van een aantal stappen in het proces. Door bij elke nieuw beschikbare
informatie de stappen te doorlopen, is een goede afstemming tussen de sanering en herontwikkeling mogelijk.
Opstellen van deelsaneringsplannen.
Het Hembrugterrein is een grote locatie. Het is dan ook aannemelijk dat het terrein in fasen ontwikkeld zal worden. Om
deze gefaseerde ontwikkeling mogelijk te maken is het verstandig om deelsaneringsplannen op te stellen. Voor een
herontwikkeling is namelijk een bouwvergunning nodig. Deze vergunning zal pas afgegeven kunnen worden als het bevoegd
gezag een geschiktheidsverklaring heeft afgegeven. Het opstellen van deelsaneringsplannen maakt het mogelijk dat het
bevoegd gezag een geschiktheidsverklaring af geeft voor een deel van het gebied. Op deze manier kan de herontwikkeling
al op een deel van het terrein worden gestart.
Indien een saneringsplan voor het hele terrein wordt opgesteld, wordt de geschiktheidsverklaring pas afgegeven als de hele
sanering is afgerond. De herontwikkeling van het terrein zou dan pas gestart kunnen worden als het terrein in zijn geheel
gesaneerd is.
Restverontreiniging en gebruiksbeperkingen.
Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de consequenties van functioneel saneren. Door een dergelijke
saneringsvorm is de kans groot dat men bij bepaalde werkzaamheden tijdens of na de herontwikkeling weer met de
bodemverontreiniging in aanraking komt. Het is dan ook handig om een beeld te hebben van de restverontreiniging en de
gebruiksbeperkingen die na sanering op het terrein aanwezig zijn. Zo kan vroegtijdig op de mogelijke consequenties worden
ingespeeld.
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10.3.2

Aandachtspunten op procesniveau

Organisatie.
Een (her)ontwikkelingsproject valt of staat met een goede projectorganisatie. Het is dus van belang om een slagvaardige
projectorganisatie te vormen waarin daadkrachtige personen zitten. Door de omvang van de problematiek die gepaard gaat
met de herontwikkeling van verontreinigde terreinen is een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk. Daarbij dienen de
betrokken partijen over hun eigen vakgrenzen heen te kijken en vanuit het gezamenlijke belang te denken.
Communicatieplan opstellen.
Het is handig om (vooraf) een communicatieplan op te stellen. Het opstellen van het communicatieplan zorgt ervoor dat
het duidelijk is welke partij aan wie, wanneer en hoe bepaalde informatie verstrekt en wie hier verantwoordelijk voor is.
Door vooraf een communicatieplan geformuleerd te hebben kunnen (kritische) vragen snel en door de juiste partij
afgehandeld worden, waardoor vertragingen te voorkomen zijn.
Agendacommissie.
Een (her)ontwikkelingsproject staat of valt met vertrouwen tussen de betrokken partijen. Dit vertrouwen kan door middel
van een agendacommissie vergroot worden. De commissie bestaat uit de projectmedewerkers die de stuurgroepleden
adviseren over te nemen besluiten. In de agendacommissie worden de besluiten voorbesproken en indien nodig aangepast.
Hierdoor zullen de documenten die door de stuurgroep goedgekeurd moeten worden, vrijwel altijd goedkeuring krijgen. Dit
zal er toe leiden dat het vertrouwen tussen de stuurgroepleden toeneemt.

10.4

Aandachtspunten naar aanleiding van dit afstudeeronderzoek

Dit onderzoek heeft zich gericht op de acties die nodig zijn om verontreinigde terreinen te herontwikkelen. In het geval van
dit onderzoek is hierbij speciaal gekeken naar de herontwikkeling van het Hembrugterrein.
Door de specifieke aandacht voor het Hembrugterrein is de generaliseerbaarheid van het onderzoek beperkt. Dit heeft
deels te maken met de toegepaste onderzoeksstrategie (kwalitatief) en het onderzoeksontwerp (casestudie). Er is wel
gebleken dat een aantal problemen bij meerdere projecten voorkomen en over het algemeen op dezelfde manier worden
aangepakt. In de interviews is echter duidelijk geworden dat de herontwikkeling van (verontreinigde) bedrijventerreinen
door vele factoren bepaald wordt. Het is daarom lastig om enkel naar de invloed van bodemverontreiniging te kijken bij de
herontwikkeling van bedrijventerreinen.
Dit afstudeeronderzoek geeft een algemeen beeld van de problematiek en mogelijke acties omtrent de herontwikkeling van
verontreinigde terreinen. De in kaart gebrachte problematiek en ondernomen acties zijn echter niet uitputtend. Gezien de
omvang van de herontwikkelingsprojecten en de complexiteit van de problemen is het (voor een afstudeeronderzoek) niet
haalbaar om een volledig beeld te creëren.
Vervolgonderzoek naar de opzet van een projectorganisatie of naar de afstemming van het sanerings- en ontwikkelplan
zouden interessant kunnen zijn. Dit bleken namelijk twee belangrijke aspecten te zijn bij de herontwikkeling van
verontreinigde terreinen.
De organisatie van het project en proces is belangrijk voor het verloop van de herontwikkeling. Door de vele betrokken
partijen blijken er vaak complexe situatie te ontstaan die door middel van een goede projectorganisatie gestuurd kunnen
worden. Hoe deze projectorganisatie er uit zou moet zien blijft in dit onderzoek onbeantwoord.
Verder is in dit onderzoek naar voren gekomen dat de afstemming van het saneringsplan en het ontwikkelplan lastig is. Een
afstemming van de plannen zou de herontwikkeling van verontreinigde terreinen echter wel ten goede komen. Om
uitspraken te kunnen doen over hoe deze afstemming precies vormgegeven kan worden dient tevens nader onderzoek
uitgevoerd te worden.
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10.5

Reflectie

Dit onderzoek heeft zich gericht op de acties die kunnen bijdrage aan de realisatie van verontreinigde
herontwikkelingsprojecten, en dan met name voor bedrijventerreinen. Een integrale aanpak van de bodemverontreiniging
en ruimtelijke ontwikkeling blijkt een uitkomst te kunnen bieden bij het tot stand komen van herontwikkelingsprojecten.
Door de hoge bebouwingsdichtheid die we in Nederland kennen, is ruimte een schaars goed. Nederland is één van de
dichtstbevolkte landen ter wereld. Deze hoge dichtheid, de economische structuur, de ligging in West-Europa en de vele
specifieke landschappen zorgen voor een hoge ruimte- en milieudruk (De Zeeuw, 2009). Op het niveau van
gebiedsontwikkeling komt de hoge ruimtedruk tot uiting in de Nota Ruimte. Om de open ruimte te behouden wordt er
aangestuurd op de herontwikkeling van gebieden. De milieudruk is terug te zien in het grote aantal regelgeving dat in
relatie staat tot het milieu en de ruimtelijke ordening.
Herontwikkelingsprojecten worden steeds belangrijker in de ruimtelijke ordening. Doordat ruimte schaars is en eisen
rondom de bebouwing veranderen komen steeds meer locaties in aanmerking voor een nieuwe functie. Hierbij gaat het
zowel om bedrijventerreinen als om woongebieden. In de Nota Ruimte komt de aandacht voor herontwikkelingen duidelijk
naar voren. Hierin wordt tevens aangehaald dat het herontwikkelen van gebieden kansen biedt voor het aanpakken van de
bodemkwaliteit.
De bodemkwaliteit is echter niet het enige aspect dat een rol speel bij herontwikkelingsprojecten en
gebiedsontwikkelingen. Ook andere milieuaspecten zoals luchtkwaliteit en geluidsbelastingen spelen een rol bij de
ontwikkeling van gebieden. Er is dan ook sprake van een wisselwerking tussen gebiedsontwikkeling en het milieu. Vaak
staan deze domeinen op gespannen voet met elkaar. De milieusector richt zich namelijk op functiescheiding en zonering.
Gebiedsontwikkeling is vooral gericht op functiemenging en intensief ruimtegebruik. Door deze tegenstrijdige doelstelling is
het vaak lastig om bij een gebiedsontwikkeling te voldoen aan de milieueisen. Belangrijk is dan ook om de
gebiedsontwikkeling en het milieu integraal te benaderen. Door de complexiteit van de opgaven is het namelijk
noodzakelijk om een balans te vinden tussen de bestaande ruimtelijke contouren, het milieu en nieuwe ontwikkelingen.
Alleen dan is er winst te behalen waardoor projecten gerealiseerd kunnen worden. Het zal dan ook steeds belangrijker
worden om, in de ruimtelijke ordening, de verschillende eisen die gesteld worden integraal te benaderen. Het zou dan ook
interessant zijn om in een vervolgonderzoek de mogelijkheden van een integrale benadering en de lagenbenadering nader
te bekijken.
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Bijlage I: Typen verontreinigingen en hun kenmerken
1. Zware metalen
Sommige metalen komen van nature in de bodem voor in kleine concentraties die niet schadelijk zijn. Daarnaast bestaan
ook zware metalen zoals cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, tin en zink. Door industriële activiteiten hebben
metalen zich opgehoopt in de bodem en leiden tot verontreiniging.
2. Anorganische verbindingen
Dit is een verzameling van niet-organische verbinden met uitzondering van metalen. De belangrijkste vervuilers zijn
cyaniden. Dit zijn verbinden van koolstof en stikstof. Cyaniden komen voor in de metaalindustrie, de kunststoffen- en
verfindustrie. Daarnaast komt deze vorm van vervuiling veelvuldig voor op oude gasfabriekterreinen.
Andere vormen van anorganische verbindingen zijn, ammoniak, bromide, chloride, fluoride en fosfaat.
3. Aromatische verbindingen
Aromatische verbindingen zijn koolwaterstoffen die bestaan uit een aantal sterk geurende stoffen die afstammen van
aardolie. De bekende aromaten zijn benzeen, tolueen, xyleen en fenol.
De meeste aromatische verbindingen zijn vrij vluchtig en worden ook wel aangeduid als vluchtige aromatische
koolwaterstoffen (VAK).
Aromatische verbindingen worden gebruikt in oplos- en ontvettingsmiddelen en in allerlei brandstoffen. Ze zijn beter
oplosbaar dan veel andere organische verontreinigingen en verspreiden gemakkelijk in het grondwater.
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
PAK’s zijn stoffen die kunnen worden gevormd bij verbrandingsprocessen of chemische reacties. Het zijn teerachtige
producten en worden gebruikt in asfalt, bitumen, pek en in bepaalde oliesoorten.
Er is een groot aantal PAK-verbindingen mogelijk. De lichtste PAK-verbindingen vluchtig en tamelijk oplosbaar in water. De
zwaardere vormen zijn niet vluchtig en bijna niet op te lossen in water.
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
Hier vallen verbindingen van koolwaterstoffen met chloor onder. Dergelijke stoffen worden met name gebruikt in
ontvettings-, schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen. Een onderscheid dat wordt gemaakt bij gechloreerde koolwaterstoffen
is die tussen een laag en hoog kookpunt. Deze stoffen worden dan aangeduid als vluchtige (VOX) versus extraheerbare
organische chloorverbindingen (EOX).
6. Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen worden ingezet om insecten, onkruid of schimmels te voorkomen of te verwijderen en zijn over het
algemeen zeer giftige stoffen. Een belangrijke eigenschap van bestrijdingsmiddelen is dat ze vaak goed afbreekbaar zijn en
hierdoor minder schadelijk zijn voor het milieu.
7. Overige stoffen
Onder overige stoffen verstaat Van de Griendt (2000. p. 44) ‘minerale oliën en mengsels van koolwaterstoffen waarin zowel
aardolie als daarvan afgeleide producten worden aangetroffen’. Daarnaast vallen ook stoffen zoals nitraat en fosfaat onder
de groep overige stoffen.
Jansen en Nijs (2006, p.42) stellen dat deze groep zeer divers is en dat dergelijke stoffen incidenteel voorkomen en erg
specifiek zijn.
8. Minerale olie
Jansen en Nijs (2006, p. 41) zien minerale oliën als een losse groep. Onder minerale oliën worden ‘alle uit aardolie afgeleide
producten’ verstaan (Jansen en Nijs, 2006, p. 41). Hierbij moet worden gedacht aan benzine, diesel, stook- en huisbrandolie.
Minerale olie is lichter dan water en blijft drijven op het grondwater.
Bron: Van de Griendt, 2000, pp. 42-44; Jansen en Nijs, 2006. pp. 41-42.
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Bijlage II: Saneringsmethoden
Er zijn verschillende manieren om een sanering uit te voeren. Zo zijn er in-situ (op de locatie zelf) en ex-situ (buiten de
locatie) methoden voor het verwijderen van de bodemverontreiniging. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de
verontreiniging te isoleren (IBC-methoden) (Bodem.info, 2010). De keuze voor de saneringsmethode hangt af van de aard
en de omvang van de verontreiniging en het gebruik van de locatie.
Figuur 11.1: Saneringsmethoden en technieken

Bron: van de Griendt, 2000, aangepast door auteur

In-situ
In-situ wil zeggen dat er geen grond wordt afgegraven, maar dat er technieken worden gebruikt zoals pump en treat en
biologische afbraak zodat de sanering op het terrein zelf plaatsvinden (Bodem.info, 2010). Zoals in figuur 11.1 te zien is zijn
er drie technieken om in-situ te saneren. Bij de micro-biologische techniek wordt gebruik gemaakt van schimmels en
bacteriën als de verontreiniging biologisch afbreekbaar blijkt te zijn zoals minerale olie (Van de Griendt, 2000, p. 63).
Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van bodemluchtextractie of grondwateronttrekking in het geval van sommige
minerale oliën, aromaten en chloorhoudende oplosmiddelen (Van de Griendt, 2000, p.63).
Met de komst van het nieuwe bodembeleid BEVER is deze in-situ methoden steeds belangrijker geworden omdat het
nieuwe beleid meer ruimte geeft voor een dergelijke methode (Bodem.info, 2010).
Het toepassen van een in-situ methode heeft als voordeel dat gebouwen en bomen niet verwijderd hoeven te worden.
Hierdoor kunnen (industriële) monumenten behouden blijven terwijl het terrein op termijn ontdaan is van de
verontreiniging en een nieuwe bestemming kan krijgen.
Ex-situ
Bij ex-situ saneringsmethoden wordt de verontreinigde grond elders gereinigd (Bodem.info, 2010). De grond zal worden
afgegraven en worden vervoerd naar een grondverwerkingsbedrijf. Hier wordt de grond gereinigd of opgeslagen. In het
geval dat het niet mogelijk is om de grond te saneren wordt de grond gestort (Van de Griendt, 2000, p. 62).
De keuze voor een ex-situ methode is afhankelijk van het verspreidingsrisico en humane risico’s, in het geval dat er sprake
is van grote risico’s zal voor een dergelijke methode worden gekozen (Bodem.info, 2010). Een nadeel van deze ex-situ
methode is dat het niet altijd mogelijk is om de grond af te graven door bijvoorbeeld het behoudt van monumenten. In een
dergelijk geval zal een in-situ methode de uitkomst kunnen bieden.
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IBC-methoden
De afkorting IBC staat voor Isoleren, Beheren en Controleren. Deze methoden is eigenlijk geen vorm van sanering omdat er
feitelijks niet met de verontreiniging gedaan wordt. De IBC-methode houdt namelijk in dat de verontreiniging wordt
geïsoleerd door middel van damwanden, leeflagen of bestrating. Hierdoor wordt de blootstelling aan en de verspreiding
van de verontreiniging voorkomen (Van de Griendt, 2000, p. 63).
Er zijn twee verschillende technieken die kunnen worden toegepast bij het isoleren van de verontreiniging, namelijk
civieltechnische of geohydrologische isolatie (figuur 11.1). Bij civieltechnische isolatie is er sprake van een horizontale en/of
verticale afscherming van de verontreiniging door middel van damwanden, folies en asfalt. Bij geohydrologische isolatie
wordt de verontreiniging beheerst door gerichte grondwateronttrekking waardoor de verontreiniging op haar plaats blijft
(Van de Griendt, 2000, p. 63).
Naast het isoleren en beheren van de verontreiniging is het bij deze methoden van belang dat er controles worden
uitgevoerd (nazorg). Bij deze controles moet gedacht worden aan het monitoren en in stand houden van de afdichting en
het handhaven van gebruiksbeperkingen. Doordat de verontreiniging niet verwijderd wordt zijn lange tijd controles nodig.
Hierdoor wordt deze vorm van saneren een kostbare methode (Bodem.info, 2010).
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Bijlage III: Stappenplan onderzoeks- en saneringstraject
In deze bijlage zijn de stappen opgenomen voor de aanpak van terreinen waarbij sprake is van ernstige
bodemverontreiniging (Jansen en Nijs, 2006, p. 20).

Vooronderzoek / Historische onderzoek

Verkennend Onderzoek en/of Oriënterend Onderzoek:
Is er een vermoeden van (ernstige) bodemverontreiniging?

ja

nee

Nader Onderzoek I:
Is er sprake van ernstige bodemverontreiniging?

ja

nee

Nader Onderzoek II:
Is sanering urgent?

ja

nee

Saneringsonderzoek

ja

nee

Saneringsplan

ja

nee

Uitwerken saneringsbestek

ja

nee

Uitvoeren sanering

ja

nee

Evaluatie / Nazorg

Bron: Jansen, C.A. en Nijs, P. de (2006), Praktijkboek Bodemonderzoek. Den Haag: Sdu Uitgevers.
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Bijlage IV: Brownfields
Als men onderzoek doet naar herontwikkelingsprojecten en bodemverontreiniging komt men al snel het woord
‘brownfield’ tegen. Met name in het buitenland is dit een term die veelvuldig gebruikt wordt, maar ook in Nederland is deze
term terug te vinden. Wat is precies de definitie van de term ‘brownfield? In deze bijlage zal hier een duidelijker beeld van
worden gevormd.
De definitie van de term ‘ brownfield’
De term ‘brownfield’ is ontstaan in de jaren ’90 in de Verenigde Staten. In deze periode werd het herontwikkelen van
verlaten en vervallen industriële terreinen een nieuwe uitdaging in de gebiedsontwikkeling om zo de ‘urban sprawl’ tegen
te kunnen gaan. De term is in verschillende landen bekend maar er is tot op heden nog geen eenduidige definitie
geformuleerd.
In de Verenigde Staten wordt de volgende definitie in de BRERA gehanteerd: ‘The term ‘ brownfield site’ means real
property, the expansion, redevelopment, or reuse of which may be complicated by the presence or potential presence of a
hazardous substance, pollutant, or contaminant’ (US Congress, 2001 in: Yount, 2003, pp. 25-26).
Ook in Engeland is de term brownfield een alom gebruikte term. De definitie die hier wordt gegeven aan een brownfield is:
‘previously developed land - land which is or was occupies by a remnant structure, and associates fixed surface
infrastructure’ (PPG3, Housing DETR, 2000 in: CABERNET, 2010). In vergelijking met de Verenigde Staten wordt in Engeland
geen nadruk gelegd op (mogelijk) verontreiniging. Dit zorgt er voor dat er meer terreinen kunnen worden aangemerkt als
brownfield.
Naast de voorgaande definities kan de term ‘brownfield’ ook worden gezien als een synoniem voor de term ‘greenfield’.
Met een greenfield wordt over het algemeen een stuk land bedoeld dat nog niet eerder is ontwikkeld (POST, 1998 in: Alker
e.a., 2000, p. 52). Dit betekend dat een brownfield een eerder ontwikkeld stuk land is. In het geval dan deze definitie hoeft
er geen sprake hoeft te zijn van verontreiniging.
In Nederland heeft het term brownfield nog weinig naamsbekendheid. Toch wordt de term langzamerhand vaker gebruikt.
Er is in Nederland echter ook nog geen eenduidige definitie van de term. Zo wordt de term in het rapport ‘Kansen voor
kwaliteit’ van Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen (2009) in relatie tot de herstructurering van verouderde
bedrijventerreinen gebruikt.
Boer & Croon en ABLE2 (2008) hanteren in hun onderzoek naar het financieel waarborgen van afspraken over de aanpak
van brownfields een ander definitie. In dit onderzoek worden brownfields gezien als ‘verlaten of onderbenutte (voormalige)
industriële terreinen waar expansie of ontwikkeling wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van
bodemverontreiniging, maar die een potentieel hebben voor hergebruik en ontwikkeling in de ruimste zin’ (Boer & Croon en
ABLE2, 2008, p. 6).
Door de verschillende definities is het lastig om te bepalen wat een brownfield precies is. Verschillende onderzoekers
hebben zich reeds over dit vraagstuk gebogen waaronder Yount (2003) en Alker e.a. (2000).
Met name Alker e.a. (2000) heeft gekeken naar de verschillende gehanteerde definities. Zij concluderen dat elke definitie
een directe of indirecte link legt met een terrein dat voorheen in gebruik of ontwikkeld is geweest. Hierbij wordt ook veel
verwezen naar het feit dat het verlaten en/of vervallen terreinen is. Daarnaast suggereren veel definities dat er sprake
moet zijn van enige vorm of verdenking van verontreiniging.
Echter is er geen richtlijn mogelijk voor de mate van verontreiniging of afmetingen van het terrein om in aanmerking te
komen voor de term brownfield. Een brownfield kan namelijk bestaan uit een perceel waar ooit een stomerij heeft gestaan
of uit een terrein waar een kolenmijn gevestigd was (Schildermans, 2009, p.7). Ook de mate van verontreiniging is niet vast
te leggen omdat de aanwezigheid van verontreiniging niet daadwerkelijk aangetoond hoeft te zijn. Er kan namelijk ook
sprake zijn van mogelijke verontreiniging waardoor de (her)ontwikkeling bemoeilijkt wordt.
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De verschillende definities van brownfields tussen landen en tussen actoren kan een obstakel vormen in de herontwikkeling
van oude industrie gebieden. De communicatie zal moeilijk verlopen en factoren kunnen anders worden geïnterpreteerd
waardoor er een verwarring en onbegrip kan ontstaan tussen verschillende betrokkenen. Om dit te voorkomen is het dus
belangrijk dat er een eenduidige definitie gehanteerd wordt.
Naast moeilijkheden met de definitie van brownfields zijn er andere factoren die de ontwikkelingen van dergelijke gebieden
belemmeren. Hierbij moet men denken aan fysieke kenmerken van het terrein, de economische haalbaarheid en mogelijke
functies die gerealiseerd kunnen worden (Alker e.a, 2000, p. 55-56).
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Bijlage V: Interviewvragen Hembrugterrein
Algemene vragen respondent/organisatie
1. Wat is uw functie/taak
2. Hoeveel ervaring is er binnen de organisatie met het herontwikkelen van verontreinigde terreinen?
3. Hoeveel ervaring heeft u met het herontwikkelen van verontreinigde terreinen?
4. Wat is de invloed van bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten?
Bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten
5. Kunt u factoren noemen die specifiek van invloed zijn op een herontwikkelingsproject met bodemverontreiniging?
6. Welke acties/stappen zijn van belang bij een herontwikkelingsproject met bodemverontreiniging?
7. Heeft bodemverontreiniging gedurende het hele project invloed of vooral in bepaalde fasen?
8. Welke partijen spelen volgens u een belangrijke rol bij bodemverontreiniging?
9. Vindt u dat de overheid een rol moet spelen bij bodemverontreiniging?
10. Welke rol vindt u dat de overheid moet spelen? Maakt u daarbij onderscheidt tussen gemeente, provincie en rijk?
11. Zijn er onzekerheden omtrent de verontreiniging? Welke?
12. Hoe wordt er omgegaan met deze onzekerheden?
13. Op welke manier zou de herontwikkeling van verontreinigde terreinen kunnen worden gestimuleerd?
Project gerelateerde vragen
14. Hoe bent u tewerk gegaan bij het project? / Hoe is het project aangepakt? Hoe zijn jullie begonnen?
15. Wat is de oorsprong van de verontreiniging? Kan het nog worden verhaald op een partij of is er sprake van historische
verontreiniging?
16. Wat zijn de voornaamste problemen? Hoe zijn deze opgelost?
17. Wat zijn de voornaamste kansen? Hoe zijn deze benut?
18. Welke stappen/acties hebben zijn vruchten afgeworpen? En welke niet?
19. Van welke instrumenten / middelen is er gebruik gemaakt? Bijv. procedures, overleggen, subsidies
20. Hoe heeft u bij dit project ingespeeld op de verontreiniging? Wat waren de leerpunten en wat zou u de volgende keer
anders doen?
21. Welke partij(en) zijn specifiek betrokken door de aanwezig bodemverontreiniging?
22. Heeft bodemverontreiniging volgens u invloed gehad op het verloop van het project? Hoe heeft zich dit geuit/waarom
wel/niet?
23. Ben u van mening dat de problemen die gepaard gaan met bodemverontreiniging projectspecifieke of algemene
problemen zijn? Waarom?
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Bijlage VI: Interviewvragen referentieprojecten
Algemene vragen organisatie
1. Wat is uw functie/taak
2. Hoeveel ervaring heeft u met het herontwikkelen van verontreinigde terreinen?
3. Wat is de invloed van bodemverontreiniging bij herontwikkelingsprojecten?
Projectgerelateerde vragen
4. Wat zijn de voornaamste problemen en onzekerheden die gepaard gaan met de verontreiniging? Hoe wordt hier mee
omgegaan?
5. Wat zijn de voornaamste kansen? Waardoor zijn deze ontstaan? Hoe zijn deze benut?
6. Welke stappen/acties hebben zijn vruchten afgeworpen? En welke niet?
7. Wat hebben jullie specifiek gedaan om de problemen op te lossen?
8. Wat waren de leerpunten en wat zou u de volgende keer anders doen?
9. Ben u van mening dat de problemen die gepaard gaan met bodemverontreiniging projectspecifieke of algemene
problemen zijn? Waarom?
Stellingen
Antwoordmogelijkheden:
A (geheel mee oneens),
B (mee oneens),
C (niet mee eens, niet mee oneens),
D (mee eens),
E (geheel mee eens).
Effectieve acties op projectniveau
1. Multifunctioneel saneren is geen reële optie door de hoge saneringskosten die hiermee gepaard gaan.
Effectieve acties op procesniveau
2. Door (vooraf) een visie voor de boven- en ondergrond te formuleren worden financiële voordelen behaald
(bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een WKO of andere ondergrondse functies).
3. Door (vooraf) een visie voor de boven- en ondergrond te formuleren worden ruimtelijke voordelen behaald
(bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een WKO of andere ondergrondse functies).
4. Het promoten van het terrein aan de hand van evenementen en activiteiten vergroot de interesse van partijen in het
terrein en de herontwikkeling daarvan.
5. Tijdelijke verhuur van panden op het terrein vergroot de kans op een herontwikkeling doordat partijen de
mogelijkheden van het terrein zien.
6. Een projectorganisatie is van essentieel belang voor het realiseren van een herontwikkeling met
bodemverontreiniging.
7. Een onafhankelijke procesmanager is van essentieel belang voor de voortgang van een herontwikkeling met
bodemverontreiniging.
8. Het formuleren van gezamenlijke doelen voorkomt vertragingen door conflicterende belangen.
9. Onderling vertrouwen is van groot belang bij de realisatie van een herontwikkeling met bodemverontreiniging.
10. Onduidelijkheden omtrent de saneringseisen van het bevoegd gezag zorgen voor vertragingen.
11. Het vaststellen van saneringsnormen en -eisen tussen de betrokken partijen is belangrijk om vertraging en verwarring
te voorkomen.
Efficiënte acties op projectniveau
12. Door functiegericht te saneren vallen de saneringskosten lager uit.
13. Door het saneringsplan en herontwikkeling op elkaar af te stemmen is er tijdwinst te behalen.
14. Door het saneringsplan en herontwikkeling op elkaar af te stemmen zijn er kosten te besparen.
15. Bodemverontreiniging en de sanering daarvan bieden mogelijkheden voor het realiseren van anders dure
ondergrondse voorzieningen.
123 | P a g i n a

Masterthesis - Universiteit Utrecht

16. Door de bodemverontreiniging digitaal in kaart te brengen worden onzekerheden weggenomen.
17. Door af te wijken van (gemeentelijke) ontwikkelkaders kan een project met bodemverontreiniging haalbaar worden.
18. Door een herontwikkeling met de ontwikkeling van een uitleggebied te combineren kunnen kosten en opbrengsten
worden verevend, hierdoor worden herontwikkelingsprojecten financieel haalbaar.
Efficiënte acties op procesniveau
19. Een interdisciplinaire aanpak zorgt voor een spoedig verloop van het project (alle kennis is direct ter plaatse).
20. Onderling vertrouwen ontstaat door transparante communicatie.
21. Kennisoverdracht tussen verschillende partijen is van groot belang voor het efficiënt verlopen van een project.
22. Door een goede externe communicatie wordt een imago probleem verholpen.
23. Door goede externe communicatie zijn vertragingen als gevolg van burgerlijker bezwaren te voorkomen.
24. Door risico’s onder te brengen bij partijen die hiermee het beste om kunnen gaan, worden vertragingen voorkomen.
25. Door risico’s onder te brengen bij partijen die hiermee het beste om kunnen gaan, worden kosten bespaard.
26. Publieke partijen zijn niet in staat om herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging efficiënt te realiseren.
27. Publieke en private samenwerking is van belang voor het realiseren van een herontwikkeling met
bodemverontreiniging.
28. Door private partijen vroeg bij een project te betrekken kunnen innovatieve oplossingen/ideeën worden toegepast in
het herontwikkelingsproject.
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Bijlage VII: Uitkomsten van de stellingen
EFFECTIEF
Projectniveau
1.

Multifunctioneel saneren is geen reële optie door de hoge saneringskosten die hiermee gepaard gaan.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

Procesniveau
2. Door (vooraf) een visie voor de boven- en ondergrond te formuleren worden financiële voordelen behaald
(bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een WKO of andere ondergrondse functies).

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

3.

Door (vooraf) een visie voor de boven- en ondergrond te formuleren worden ruimtelijke voordelen behaald
(bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een WKO of andere ondergrondse functies).

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

4.

Het promoten van het terrein aan de hand van evenementen en activiteiten vergroot de interesse van partijen in het
terrein en de herontwikkeling daarvan.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens
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5.

Tijdelijke verhuur van panden op het terrein vergroot de kans op een herontwikkeling doordat partijen de
mogelijkheden van het terrein zien.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

6.

Een projectorganisatie
bodemverontreiniging.

is

van

essentieel

belang

voor

het

realiseren

van

een

herontwikkeling

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

7.

met

Een onafhankelijke procesmanager is van essentieel belang voor de voortgang van een herontwikkeling met
bodemverontreiniging.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

8.

Het formuleren van gezamenlijke doelen voorkomt vertragingen door conflicterende belangen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

9.

Onderling vertrouwen is van groot belang bij de realisatie van een herontwikkeling met bodemverontreiniging.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens
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10. Onduidelijkheden omtrent de saneringseisen van het bevoegd gezag zorgen voor vertragingen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

11. Het vaststellen van saneringsnormen en -eisen tussen de betrokken partijen is belangrijk om vertraging en verwarring
te voorkomen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

EFFICIENT
Projectniveau
12. Door functiegericht te saneren vallen de saneringskosten lager uit.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

13. Door het saneringsplan en herontwikkeling op elkaar af te stemmen is er tijdwinst te behalen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

14. Door het saneringsplan en herontwikkeling op elkaar af te stemmen zijn er kosten te besparen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens
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15. Bodemverontreiniging en de sanering daarvan bieden mogelijkheden voor het realiseren van anders dure
ondergrondse voorzieningen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

16. Door de bodemverontreiniging digitaal in kaart te brengen worden onzekerheden weggenomen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

17. Door af te wijken van (gemeentelijke) ontwikkelkaders kan een project met bodemverontreiniging haalbaar worden.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

18. Door een herontwikkeling met de ontwikkeling van een uitleggebied te combineren kunnen kosten en opbrengsten
worden verevend, hierdoor worden herontwikkelingsprojecten financieel haalbaar.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

Procesniveau
19. Een interdisciplinaire aanpak zorgt voor een spoedig verloop van het project (alle kennis is direct ter plaatse).

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens
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20. Onderling vertrouwen ontstaat door transparante communicatie.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

21. Kennisoverdracht tussen verschillende partijen is van groot belang voor het efficiënt verlopen van een project.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

22. Door een goede externe communicatie wordt een imago probleem verholpen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

23. Door goede externe communicatie zijn vertragingen als gevolg van burgerlijker bezwaren te voorkomen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

24. Door risico’s onder te brengen bij partijen die hiermee het beste om kunnen gaan, worden vertragingen voorkomen.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2
0

mee eens
geheel mee eens
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25. Door risico’s onder te brengen bij partijen die hiermee het beste om kunnen gaan, worden kosten bespaard.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2
0

mee eens
geheel mee eens

26. Publieke partijen zijn niet in staat om herontwikkelingsprojecten met bodemverontreiniging efficiënt te realiseren.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

27. Publieke en private samenwerking is van belang voor het realiseren van een herontwikkeling met
bodemverontreiniging.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens

28. Door private partijen vroeg bij een project te betrekken kunnen innovatieve oplossingen/ideeën worden toegepast in
het herontwikkelingsproject.

8

geheel mee oneens

6

mee oneens

4

niet mee eens, niet mee oneens

2

mee eens

0

geheel mee eens
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‡

Totaal aantal punten per stelling :
Stelling

Score

Stelling

Score

1

3

15

1

2

11

16

2

3

11

17

2

4

9

18

4

5

3

19

10

6

9

20

14

7

3

21

12

8

12

22

12

9

14

23

10

10

5

24

6

11

6

25

4

12

9

26

7

13

10

27

7

14

12

28

4

Effectief of efficiënt
Redelijk effectief of efficiënt

‡

Om te komen tot het totaal aantal punten per stelling zijn de volgende getallen gehanteerd:
Geheel mee oneens:

-2

Mee oneens:

-1

Niet mee eens, niet mee oneens:

0

Mee eens:

+1

Geheel mee eens

:

+2

Door de punten te vermenigvuldigen met het aantal gegeven antwoorden komt de score tot stand. Om te bepalen of de respondenten het
eens zijn met de stellingen is de volgende indeling gebruikt. In totaal hebben acht respondenten hun mening gegeven over de stellingen.
De maximale score zou hiermee uitkomen op +16 en de minimale score op -16. De respondenten kunnen het met de stelling geheel oneens
zijn (-2), mee oneens zijn (-1), neutraal zijn (0), mee eens zijn (+1) en geheel mee eens zijn (+2).
Dit leidt tot een indeling van de scores voor de beoordeling van de acties van:
-16 tot -10:

ineffectief of inefficiënt,

-9 tot -4:

redelijk ineffectief of inefficiënt,

-3 tot +3:

niet ineffectief of inefficiënt, niet effectief of efficiënt (neutraal);

+4 tot +9:

redelijk effectief of efficiënt;

+10 tot +16:

effectief of efficiënt.

In deze analyse wordt gebruik gemaakt van een ordinale meetlat omdat onderzocht wordt of een actie als effectief en efficiënt gezien kan
worden, en niet in welke mate een actie als effectief en efficiënt wordt gezien.
131 | P a g i n a

