
GEMEENTE EIBERGEN

MEMO

Aan: mevr. ir. C.W. Jacobs, gedeputeerde milieuzaken provincie Gelderland

Van: A. Emmens-Knol, burgemeester

Eibergen, II februari 2000

Onderwerp: Bodemverontreiniging Hupselse Dwarsweg 2a te Eibergen (AJ. Heinhuis) in combinatie met
civielrechtelijke en bedrijfseconomische gevolgen.

!Mevrouw Jacobs,

Tijdens ons telefonisch contact over het bovenstaande onderwerp gafu aan bereid te zijn de kwestie inzake
-ç bodemverontreiniging aan de Hupselse Dwarsweg aandacht te geven en ook bestuurlijk aan de orde te stellen.

Ter verduidelijking van het onderwerp geef ik bij deze graag een nadere toelichting.

Op 7 februari jl. hadden portefeuillehouder milieuzaken Th.G. Groot Zevert en ik een gesprek met dhr. A.J. AJ.
Heinhuis van het bedrijf Heinhuis Recycling B.V. en met dhr. drs. A.J. Niemeijer (Dienst Milieu en Water) en
mevr. mr. C.J.M. Ribbers van de Onderafd. Bodembeheer), beide van uw provincie.
Uw medewerkers gaven op heldere weer welke wijze de provincie uitvoering kan geven aan de de haar
toebedeelde leidende rol in het kader van de Wet Bodembescherming. Volgens hun interpretatie is bij de stand
van zaken bij dit geval van verontreiniging geen saneringstaak voor de provincie weggelegd. Wel is de provincie
bereid aanvullend onderzoek te doen ten behoeve van bepaling van ernst en urgentie.

Op zich zijn dit geen verrassende uitspraken. De termijn waarbinnen echter helderheid ontstaat over wat wij
noemen de "kwestie Heinhuis" en de gevolgen die de actuele stand van zaken heeft voor zowel het bedrijf als
onze gemeente baart het college van onze gemeente zorgen.

Zoals bekend heeft het bedrijf destijds in het kader verplaatsing van activiteiten (uit de bebouwde kom!) van
onze gemeente een perceel grond gekocht. De grond, een voormalige vuilstortplaats, blijkt in 1992
verontreinigd. De nadien uitgevoerde onderzoeken zijn u in grote lijnen wel bekend.
Het bedrijf is t.a.v. dit onderwerp een civiele procedure tegen onze gemeente gestart inzake de
verantwoordelijkheden voor de verontreiniging en de gevolgen daarvan.
De arrondissementsrechtbank te Zuphen heeft op basis van een uitgebracht advies de verantwoordelijkheid
bepaald op de verhouding 80-20 voor gemeente respectievelijk het bedrijf. Tegen deze uitspraak is onze
gemeente in beroep gegaan. Het beroep is nog niet behandeld, dit mede op basis van het besef aan beide kanten
dat langdurig procederen een ongewenst neveneffect heeft.

Voor het bedrijf betekent de huidige stand van zaken immers een stagnatie van de mogelijkheden tot
ontwikkeling. De huidige ondernemer (de tweede generatie Heinhuis) heeft zijn bedrijf namelijk in betrekkelijk
korte tijd ontwikkeld van een autosloperij tot een modem en goed geoutilleerd recyclingbedrijf op het gebied van
metalen. Men zamelt de materialen in en sorteert en bewerkt deze t.b.V. gieterijen. Daarnaast vindt autorecycling
en -ontmanteling plaats. Het bedrijf telt 13 personeelsleden en is daarmee in deze branche groot te noemen.
Er zijn goede mogelijkheden tot verdere ontwikkeling, maar deze stagneren door de status quo-situatie rond de
bodemverontreiniging. Meer en meer bedrijven die de ijzermaterialen leveren verlangen van het bedrijf dat men
gecertificeerd is. Daar kan thans onmogelijk aan worden voldaan. Dat heeft al geleid tot het verbreken van soms
lang bestaande relaties.
Ruimte voor uitbreiding is er wel. Onze gemeente werkt aan de ontwikkeling van een nieuw deelgebied van
bedrijventerrein De Kiefte waar naar onze inschatting uitbreiding van het bedrijf goed inpasbaar is. Het solitair
in het buitengebied gevestigde bedrijf kan aldus met I ha. grond in het bedrijventterrein opgenomen worden en
ook via dit terrein ontsloten worden i.p.v. de landelijke Hupselse Dwarsweg.
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Dit gegeven heeft ertoe geleid dat het bedrijf bereid is met onze gemeente overleg te plegen over het bereiken
van een compromis.

Het bedrijf heeft ons al eerder melding gemaakt van geleden bedrijfs- en priveschade met een globale omvang
van fl. 3.500.000,- alsmede van kosten tot fl. 250.000,- op medisch, financieel, technisch en juridisch gebied. Dit
bedrag zal in het eventuele vervolg van de civiele procedure worden ingebracht.
Weliswaar kan het schadebedrag naar onze inschatting op enkele punten mogelijk met succes worden
aangevochten, maar evenzeer door het bedrijf nog met nieuwe elementen worden aangevuld. Daamaast speelt
ook het rente-aspect mee over een wellicht lange periode (6 jaar!).
De huidige uitspraak van de rechter en het voorgaande element heeft ertoe geleid dat ook onze gemeente het
bereiken van een comprom is op prijs stelt.

Een compromis kan volgens het bedrijf thans slechts worden bereikt als onze gemeente bereid is de vermelde
grond t.b.V. bedrijfsuitbreiding binnen een redelijk termijn (verwerving grond / procedure bestemmingsplan) kan
leveren. Een perceeJ ter grootte van 1 ha. heeft een waarde van ca. fl. 1.000.000,-. Tevens wenst men absolute
vrijwaring voor de bodemsanering, d.W.Z. dat eventueel later vastgestelde (gedeeltelijke) aansprakelijkheid door
onze g~meente wordt overgenomen.
Op 7 februari Jl. werd ons tijdens het aangeduide gesprek nogmaals te kennen gegeven door het bedrijf dat de
tijd dringt. Zonder helderheid op zeer korte termijn ziet men zich genoodzaakt de civiele procedure voort te
zetten en is de kans op een compromi~erkeken.De mogelijkheid dit voorstel een gunstiger aanzien te geven

- '-"I voor de gemeente acht ik uitermate gering. Ik vrees eveneens voor het naderen van een deadline in onze
besluitvorming.

Acceptatie van het compromis betekent voor onze gemeente in ieder geval een uitgave voor het aanbieden van 1
ha. grond. Ik ga er van uit, met het oog op de vele voorziening die in De Kiefte nodig zijn, dat de kostprijs van
de grond wel eens hoger kan uitvallen dan de marktwaarde van ca. fl. 100,-/m2. Dit vergt een uitgave van
minimaal fl. 1.000.000,-
Een raming van Grontmij, op basis van lBC-aanpak, leverde eind 1999 een bedrag aan saneringkosten op van ca.
fl. 1.800.000,-. Voorts hebben wij ook tot dusver ca. fl. 250.000,- aan onderzoeks- en advieskosten moeten
maken.
Ervan uitgaande dat Grontmij een reeel bedrag heeft geraamd komen wij ter bereiking van een compromis uit op
een uitgave van tenminste fl. 3.050.000,-. Weliswaar is de uitgave voor bodemsanering qua aanname pas over
minimaal vijf jaar te verwachten, maar feit blijft dat onze begroting ermee wordt belast. Over het bedrag dat
onze gemeente in het ongunstigste geval zal moeten betalen - in het geval er geen compromis haalbaar is en de
civiele procedures worden voortgezet - durf ik eigenlijk niet eens hardop te spreken. Een bereking leverde een
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Het zal u nu wellicht nog iets duidelijker zijn waarom ik zo'n dringend beroep doe op u om in het belang van het
bedrijfHeinhuis Recycling B.V. en vooral onze gemeente als provincie een helpende hand te bieden.

~I Graag verneem ik - zo mogelijk -de komende week al een eerste reactie van u.
Uiteraard mijn dank voor de door u te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

A. Emmens-Knol, burgemeester


