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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
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Inleiding 

Bij het antwoord op voorgaande vraag 3 wordt aangegeven dat er sprake zou zijn van gebiedsgerichte aanpak van 
het diepere grondwater. Dat is juist, vanaf een diepte van 5 meter en dieper. Dit geldt voor het gesaneerde deel 
waar een leeflaag van 1 meter is gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de leeflaag ligt bij eigenaren en 
bewoners. Het grondwater treft men aan op 1,20 meter diep. Een deel van het terrein is niet gesaneerd. In het BEA 
staat beschreven dat er niet binnen de kroonprojectie van de bomen mag worden gegraven. 
 
Vraag 1 
Wie is verantwoordelijk voor schade voortkomend uit de bestaande vervuiling in het deel tussen 1 en 5 meter 
diepte? Bijvoorbeeld in de leeflaag. 
 
Antwoord 
Bij de levering, welke plaatsvindt bij onherroepelijke omgevingsvergunning, gaat de verantwoordelijkheid over op 
de koper. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij hen. 
 
Vraag 2 
Mocht u stellen dat het risico op schade als bij vraag 1 is benoemd nihil is, wil de gemeente dat risico dan op zich 
nemen middels accepteren van de aansprakelijkheid? 
Zo nee, graag motiveren. 
 
Antwoord 
Zie antwoord op vraag 1. Het risico is gaat bij levering over op de koper.  
Dit is opgenomen in de Koop- en Realisatie Overeenkomst en bovendien is dit conform Nederlands recht. 
 
Vraag 3 
Een deel van 1 bouwvlak is gesitueerd op een niet gesaneerd deel van het terrein. Naar de mening van de 
gemeente, wie is aansprakelijk voor schade voortkomend uit bebouwing op of gebruik van deze niet gesaneerde 
grond? Bijvoorbeeld het doodgaan van de aanwezige platanen. 
 
Antwoord 
Geen van de bouwvlakken, zoals opgenomen in het bestemmingsplan, is gesitueerd op niet gesaneerde gronden. 
Zie ter verduidelijking onderstaande foto. 
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De betreffende strook, waar de bomen in staan, zal in de toekomst gebruikt gaan worden voor parkeren en 
voetpad. Hiervoor zal een minimale ontgraving (ca. 20 cm in onverdachte grond) worden uitgevoerd  waarna een 
waarop verharding (klinkers/bestrating) zal worden aangebracht. De verharding kan worden beschouwd als 
‘duurzame afdeklaag’. Een bodemsanering is in deze strook niet noodzakelijk aangezien direct contact niet 
mogelijk is. De platanen zullen geen schade oplopen door het aanleggen van de parkeervakken en voetpad. 
 
Vraag 4 
Mocht het verzoek gedaan worden in de aanvraag omgevingsvergunning om op het niet-gesaneerde deel te 
bouwen dan wel tuin te voorzien, zal de gemeente dan tot sanering van de grond overgaan? Bijvoorbeeld door 
creëren van een leeflaag. Met risico van doodgaan van de aanwezige bomen. 
 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 3. Er wordt noch gebouwd noch een tuin aangelegd op het niet gesaneerde gedeelte. 
 
Vraag 5 
Mocht het verzoek gedaan worden in de aanvraag omgevingsvergunning om niet op het niet-gesaneerde deel te 
bouwen dan wel tuin te voorzien, maar het bouwvlak te verschuiven totdat het volledig op wel gesaneerde grond 
bevindt, zal de gemeente dan tot aanpassing van het bestemmingsplan overgaan? 
 
Antwoord 
Het plan past in het bestemmingsplan.  
Het bestemmingsplan laat verschuiven van bouwgrenzen, lees verschuiven van bouwvlakken, niet toe.  
 

Vraag 6 
In het besluit van de Omgevingsdienst staat dat er tussen de leeflaag (op 1 meter) en de grond daar direct onder 
“geen contactmogelijkheden” zijn. Dit zou het gevolg zijn van het daar gelegen grondzeil. Hoe voorziet de 
gemeente dat in stand te houden in de wetenschap dat de ‘heipalen’ tot 6 meter diep in de bodem geschroefd 
gaan worden? 
 
Antwoord 
Als gebruiksbeperking, nazorg verplichting geldt dat de leeflaag van 1 meter in stand gehouden moet worden.  
Werkzaamheden onder de leeflaag, zoals heien, zullen onder saneringscondities worden uitgevoerd en eventueel 
vrijkomende grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Deze werkzaamheden moeten 5 weken voor 
aanvang worden gemeld middels een zogenaamde BUSmelding (Besluit Uniforme Saneringen) bij de 
Omgevingsdient. Tijdens de werkzaamheden moet toezicht gehouden worden door een milieukundig  
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medewerker. 
De leeflaag dient na deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk hersteld worden om contact mogelijkheden te 
voorkomen. 
Deze gebruiksbeperking wordt contractueel doorgelegd naar de kopers. Voor hen gelden dezelfde regels. 
 
Vraag 7 
Gelet op dat door het schroeven van vele palen de 3 grondlagen (leeflaag, grondwaterlaag en diepere 
grondwaterlaag) geraakt worden, wie is volgens de gemeente aansprakelijk voor eender welke schade? 
 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 1 en 6. 
 
Vraag 8 
Als naar aanleiding van bovengeduide jaren onderzoek vereist is, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om 
eigenaren en bewoners materieel en immaterieel te ondersteunen gedurende de volle periode voorafgaand aan 
besluitvorming rondom aansprakelijkheid en navolgend schadeloosstelling aan gedupeerden? 
 

Antwoord 
Gelet op alle hierboven gegeven antwoorden ligt de verantwoordelijkheid na levering bij de kopende partij, niet bij 
de gemeente. In de Koop- en Realisatie Overeenkomst is de verplichting opgenomen dat de nazorgverplichting, 
zie antwoord op vraag 6, als erfdienstbaarheid dan wel kwalitatieve verplichting in de akte van levering wordt 
opgenomen.  
De gemeente is geen partij in de privaatrechtelijke overeenkomsten tussen FH Projecten en de eindkopers waarin 
deze erfdienstbaarheid dan wel kwalitatieve verplichting deel van zal uitmaken. 


