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Management samenvatting
Door het webbased ontsluiten van de bodeminformatie kunnen aannemers in de voorbereiding van
aansluitingen de bodeminformatie raadplegen. Daarnaast wordt verondersteld voldoende
omgevingskennis aanwezig te zijn op basis waarvan een RIE uitgevoerd kan worden inclusief het
opstellen van een V&G-plan uitvoering. Wanneer de bodeminformatie aangeeft dat het verdacht is kan
aannemer door het zetten van een polygoon (± 10 meter) een bodemrapportage uitdraaien waarin
exact aangegeven welke aangetroffen stoffen en interventiewaarden op die locatie zijn gevonden. De
prijs hiervoor bedraagt €5 per rapportage (nog niet onderhandeld). Aannemers verklaren schriftelijk
dat voor de behandeling/verwerking van deze informatie door hun veiligheidskundige er geen extra
verrekening plaats vindt. Werkzaamheden zijn opgenomen in de ketenverschuiving en worden
afgerekend via de HC 91 en voordeurtelling WC 411. Hiermee wordt voldaan aan wetgeving en kan
eerder overeengekomen garantstelling bij boete komen te vervallen ervan uitgaande dat
bodeminformatie klopt.

Toelichting
In het kader van de ketenverschuiving zijn de werkzaamheden voor het doen van een “quick scan”
belegd bij de aannemer. Het ophalen van deze (in openbare bronnen digitaal beschikbare)
bodeminformatie kan Synfra faciliteren door het ter beschikking stellen van de Antea tool aan de
aannemers. In de huidige afgesloten overeenkomst is dit opgenomen. Wat ontbreekt is de wettelijke
verplichting van de opdrachtgevers, bevestigd door externe HVKers, om bij verdachte locaties de
aangetroffen en interventies waarden aan te leveren.
De Bodemrapportage Aansluitingen is een aanvulling op de kleurenkaart en levert de voor de
aannemer ontbrekende informatie, in geval van een verdachte locatie, die nodig is om de definitieve
veiligheidsklasse en/of maatregelen vast te stellen en dus zijn verantwoordelijkheid hierin te kunnen
nemen.
Voorgesteld besluit
Ter beschikking stellen bodeminformatie aan aannemers en netwerkbedrijven inclusief
bodemrapportage aansluitingen met stoffen en interventiewaarden wanneer uit bodeminformatiekaart
blijkt dat het om een verdacht locatie (rood) gaat. Percentage waar deze rapportage noodzakelijk is
wordt geschat op 20% op het totaal van 42.000 aanvragen. Kosten voor deze aanvullende rapportage
komt maximaal uit op €5 per rapportage. In de prijsonderhandeling kan deze mogelijk nog lager
worden. Bewaking van misbruik van de bodemrapporten kan door periodiek overzicht van Antea en
check met Gemma.

Coördinator/coördinerend bedrijf is aanspreekpunt als er aanvullend onderzoek nodig is. Dit kan
sporadisch voorkomen ondanks alle voorhanden zijnde informatie. De coördinator handelt eventueel
vervolgonderzoek ook financieel af dus naast kosten extra onderzoek ook wellicht de doorberekening

aan klant of gemeente. Voor een aansluitingen geen onderlinge verrekening van kosten bij aanvullend
onderzoek.
Consequenties voorstel
De discussie met aannemers over de werkzaamheden t.a.v. de “Quick scan” bij voorbereiding
aansluitingen behoort hiermee tot het verleden. Ook zullen in geval van verdachte locatie de
werkzaamheden niet meer teruggelegd worden bij de opdrachtgevers ingeval van
vastestoffenverontreiniging. Deze oplossing is in de werkgroep tijdens de bespreking van de
“ketenverschuiving” al opgenomen in de kruisjeslijst. De aannemers accepteren deze oplossing
waarmee discussies tot het verleden behoren.
Financiële consequenties
Uitgaande van 20% op 42.000 aanvragen zal dit neerkomen op € 42.000. Omgerekend dus €1 per
aanvraag. Verrekening kan vanuit Synfracontributie. Dit jaar nog geen rekening mee gehouden in de
begroting. Afgesproken wordt dat de combi kosten vallen binnen de Synfragebieden.
Afgestemd met
Opdrachtgevers en aannemers.
Communicatie
Door Synfra naar alle partijen.
Implementatie (Vervolgstappen en tijdlijn)
Synfra in samenspraak met Antea door aanleveren van een handleiding/gebruikersinstructie. Per
bedrijf zal een trainer worden opgeleid om intern mensen te begeleiden/instrueren.
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