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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 18INT02545 

iiiniiiin.il 

Gemeente 
Heliendoorn 

Datum vergadering: "* 9 ŨKľ, 2018 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

B&W-advies: addendum Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 
Onderwerp: 

2016-2022 

Advies: 

Ondertekenen addendum Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022. 

Besluit B en W: C O r ^ O C I f Y ļ 0 c \ 0 ^ vSÍ 

Korte samenvatting: 
In juni 2017 is besloten de Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 te 
ondertekenen. In dit addendum wordt een verdere invulling aan deze samenwerkingsovereenkomst gegeven. 
Geadviseerd wordt het addendum te ondertekenen. 
Aanleiding: 
In de Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 (hierna: 
samenwerkingsovereenkomst) wordt aangegeven dat gedurende de looptijd van de 
samenwerkingsovereenkomst onderzocht wordt of een effectievere en efficiëntere samenwerkingsvorm mogelijk 
is. De afgelopen periode is onderzocht hoe deze samenwerkingsvorm er uit moet komen te zien. 

Relevante eerdere besluiten: 

1 7INT01760 Project asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 

Doelstelling: 
Nadere uitwerking geven aan de Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 , om 
op een effectieve en efficiënte wijze vanuit een integrale benadering de meest risicovolle 
asbestbodemsaneringslocaties aan te pakken. 
Oplossing: 
In een addendum Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 (hierna: addendum) 
wordt verdere invulling gegeven aan een aantal onderdelen uit de samenwerkingsovereenkomst. 

» In het addendum wordt aangegeven voor welke gevallen van asbestbodemverontreiniging de gemeente 
verantwoordelijk is en voor welke gevallen de provincie verantwoordelijk blijft. 

» Het addendum beschrijft dat jaarlijks een uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld door de provincie om 
invulling te geven aan de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde doelstelling. 

» Tevens bepaalt het addendum dat op basis van het uitvoeringsprogramma jaarlijks een 
uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten tussen de provincie en de gemeente. 

» Ook beschrijft het addendum dat een Projectbureau Asbestbodemsanering wordt ingesteld, om efficiënt 
en effectief uitvoering te kunnen geven aan de asbestbodemsaneringsopgave. Dit projectbureau houdt 
zich onder andere bezig met de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Daarnaast adviseert en 
ondersteunt ze de gemeente bij het oppakken van de asbestbodemsaneringsopgave en bereidt ze de 
inhoudelijke en financiële verantwoording voor de gemeente voor. 

» Tenslotte staat in het addendum opgenomen dat de gemeente Hof van Twente dient als faciliterende 
partij voor het projectbureau. De gemeente Hof van Twente kan echter niet aansprakelijk worden gesteld 
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voor schade door of als gevolg van handelingen van het projectbureau, voorzover dit projecten van 
andere betrokken gemeenten betreft. 

Geadviseerd wordt om het addendum te ondertekenen en daarmee in te stemmen met de oprichting van het 
Projectbureau Asbestbodemsanering. 

Effecten: 

Succesvol saneren van asbestbodemverontreiniging in de gemeente Hellendoorn. 

Planning: 
De burgemeester ondertekent een volmacht ten behoeve van ondertekening van het addendum door wethouder 
Beintema. Wethouder Beintema ondertekent het addendum Samenwerkingsovereenkomst 
Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 op 16 oktober 2018. 
Financiële consequenties: 
n.v.t. 

Personele consequenties: 
n.v.t. 

Juridische consequenties: 
Het addendum geeft verdere invulling aan de samenwerkingsovereenkomst. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Participatieladder/code: 
n.v.t. 

Communicatie: 
n.v.t. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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