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Gemeente Hengelo
Postbus L8
7550 AA Hengelo

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam
T.a.v. de heer T. Bos

Postbus 94700
1090GS Amsterdam

Onderwerp
Informatie omtrent Wolter ten

Zaaknummer
2299034

Datum

Uw kenmerk

Catestraat 15

i

26 novembèr 2018

dossier 61800970

VERZONDEN 27 NOt,

Geachte heer Bos,

te 7551 HW Hengelo (kadastraal
worden uw vragen nogmaals
Hieronder
2350).
(O),
nummer
sectie O
bekend gemeente ùengetõ
antwoorden'
onze
van
opgenomen en voorzien
U heeft informatie gevraagd omtrent de Wolter ten Catestraat 15

L.

Wilt u mij opgeven wat de bestemming is voor dit pand en mij op korte termijn het
bestemmingjplan toe zenden en eventueel een verklaring omtrent het gebruik
(gebruiksverordening) van het registergoed.
Antwoord: Bestemming is wonen, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen'nl.

Z.

Is er een voorbereidingsbesluit ex artikel 3:7 Wet Ruimtelijke Ordening;
Antwoord: Er geldt geen gemeentelijk voorbereidingsbesluit. Wél een provinciale, tegen
geiten houderijen

'

3.

Is bij de gemeente bekend of er sprake is van bodemverontreiniging;
Antwoord: Zie bijlagen.

4.

Heeft de gemeente een besluit genomen of voornemens te nemen krachtens de Wet
voorkeursrecht gemeenten met betrekking tot voornoemd perceel;
Antwoord: Niet bekend.

5.

Is de gemeente met betrekking tot dit registergoed de gemeente binnenkort voornemens is
een aãnschrijving als bedoeld in de Woningwet te doen uitgaan (ook in verband met
mogelijke illegale bebouwing) ;

Antwoord:

6.

Nee

Is er wellicht sprake van illegale bebouwing en mochten er vermoedens bestaan in die
richting de voor het pand verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen (indien
aanwezig bij u) van u ontvangen;

Antwoord:

Nee

vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres
Hazenweg 121

E-ma¡ladres
gemeente@hen9elo. nl

Telefoonnummer
14-074

2OIO

Bladnummer
2

7.

Zaaknummer Uw kenmerk
2299034

Zijn ten aanzien van hetonderhavige registergoed besluiten bekend zijn als bedoeld in
atifel 2 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB)
voor zover niet vermeld in de openbare registers;
Antwoord: Niet bekend.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Hengelo,
namens dezen,

Afdeli ngshoofd Bed rijfsondersteu ni nglBeleidsonderzoek en Geo Informatie
F,i

De heer M.A. Hoendervangers

Bijlagen:3

vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres
Hazenweg 121

E-ma¡ladres
gemeente@hengelo. nl

Telefoonnummer
L4-074
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lnleiding

instrumênten ¡nzettên. ln d¡t kader worden bodêmgegev€ns verzameld in het bodsminformål¡esystsêm

bodemverontreiniging

(BlS) van de provinc¡e.

¡n het ges8lecteerde gebied
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Toelichting
Þamenstetltng van oooemlnIormalle tn net oooem¡nlormat¡esysreetrl tÞ¡Þ,

HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhank€liik van de score van de UBI behoôrt êên locâtie tot de werkvoorraad
van de voortgang van de bodemsanenngsoperat¡e vân de locaties waar de provinc¡e bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincìe gebru¡kt van het BlS.
Hêl Wbb-traject / veruolg Wbb

Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=U¡tvoeren h¡sto.¡sch onderzoek)
moeten v¡nden.

Bodemondezoek u¡tvoercn (Wbb-veNolg=Uitvoerett (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of hìstorisch onderzoek geeft aanleìding om bodemonderzoek te doen. Daârbij kan sprake zijn van verkenneld of nader onderzoek
Saner¡ngsondeEoek u¡Ívoeren (Wbb-veNolg=U¡tvoeren (aanvulend) SO)

Het Wbb{raject / vervolg Wbb

Wbb-traject):
Wbb lraject staden (Wbb-veNolg=U¡tvoercn h¡stor¡sch ondezoek)
moetên viñden
Bodemondenoek u¡tvoeten (Wbb-veNolg=U¡tvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of histor¡sch ondeuoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbü kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saner¡ngsondezoek u¡lvoeren (Wbb-veNolg=U¡tvoeren (aanvullend) SO)
van de w¡jze van sanering
Saner¡ngsplan opstellen (Wbb-veNolg= Opstellen/u¡tvoercn ( aanvullend) SP)

voorschr¡ften die zii aan de ¡nstemm¡ng hebben verbonden.

Saneing en/of evaluat¡e uitvoeren (wbb-veNolg=stañ saneñng of uitvoëran (aanvuilenda) evaluat¡e)

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-veryotg=u¡lvoercD t¡jdel¡jke beve¡l¡g¡ng, actieve nazorg, tno¡t¡toñng en rcgistrat¡e restverontre¡nig¡ng)
het voorkomen blootstelling aan of
verspre¡ding van de restverontre¡n¡g¡ng. Gesaneard (Wbb-veNolg=voldoende gesaneerd)
tndien een sanering ¡s uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. lndien met een beschikk¡ng wordt ingestemd met de uitgevoerde saner¡ng (aan de
het verplicht melden van gewijzigd gebru¡k.
Geen werkvoorraad (mee] (Wbb-veNolg=voldoende ondezocht of leeg)
De locatie behoort op bâsis van de UBI score n¡et tot de werkvoorraad of ¡s voldoende onderzocht of er is geen aênle¡ding tot ondeuoek maar wel bodeminformatie besch¡kbaar.
Toelrchting op de gerapporteerde ¡nformat¡e
Locat¡e
geval dat onmiddell¡jk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
Sfalus

rs

van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld'Besch¡kking'.

Saner¡ng
net starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de saner¡ng wordt tevens de einddâtum van de sâner¡ng bepaald.
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van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld d¡e in het bezit zijn van de betreffende qemeente maar die n¡et b¡j de provinc¡e aanwez¡g zijn

(mogelijk) Vercntreinigende act¡v¡te¡ten

verontreiniging veroouaakt door deze activ¡teit aanwezig is.
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welke omvang de verontrein¡qing heeft en op welke diepte deze z¡t.
Beslu¡ten
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afdeling Fysiek, Ruimte en Bouwen
Mevrouw A. Groot-Zevert

Van
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(a. grootzevert@hengelo. nl)
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Informatie over de bodemkwaliteit
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c.c.

Gemeentelijk Belasti

Bestemd voor

CMS Derks Star Busmann N.V.

E-mail

ton. bos@cms-dsb.com
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kantoor Twente aanslag regeling

Geachte heer Bos,

ln deze brief reageren wij op uw aanvraag van 20-l-1-2018" Hierin vraagt u aan de gemeente of er
bodeminformatie is voor het perceel: Wolter ten Catestraat L5 in Hengelo.
hebben w voor u?

Welke

1. Is er informatie uit het Historisch Bodembestand
aanwezig?

Zie kaartje niet geëxplodeerde bommen,
Perceel ligt in een gebied dat verdacht is op
de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S" Euverink (074
24s 9891).

2. Is er informatie uit het tankbestand aanwezig?

Nee

3. Zijn er bodemonderzoeken aanwezig?

Nee

4" Is er informatie uit het HCH bestand aanwezig?

Nee

5. Is er een Wkpb-registratie over
bodemverontrei nigingl aanwezig?

Nee

Wat betekent dit?
1. Historisch Bodembestand: hierin staan de adressen waar vroeger bodemvervuilende

2.
3.
4.
5.

activiteiten plaats vonden of nog steeds plaatsvinden.
Tankbestand: hierin staan de adressen waarvan de gemeente weet dat daar een
ondergrondse tank aanwezig kan zijn.
Dit zijn de bodemonderzoeken die de gemeente in haar bezit heeft.
HCH bestand: HCH is een afvalproduct van bestrijdingsmiddelen dat vroeger samen met afval op
het land werd gestort. Deze gebieden heten Twente Heideweg locaties en zijn op HCH onderzocht.
Wkpb-registratie: registratie van bodemverontreiniging vanwege de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen. U hebt toestemming nodig voor bepaalde activiteiten omdat de bodem
verontreinigd is.

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute informatie in deze brief.

Wat kost het?
Deze informatie kost u

€ 45,40 per adres.

U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart

Nog even aan denken:

Raadpleeg: - Vergunningen/Meldingen

op grond van de Wet Milieubeheer

- Bouw- of Omgevingsvergunningen
- Voorschriften uit het geldende bestemmingsplan
Dit kan via omqevingsloket@hengelo.nl

Zijn er nog vragen?
Neem dan contact op met mevrouw A. Groot-Zevert van de afdeling Fysiek, Ruimte en Bouwen.
Met vriendelijke groet,

Anja Groot-Zevert
1

Naast registratie van bodemverontrein¡g¡ng kunnen er nog andere beperkingen gefden voor dit perceel. U kunt
hierover een verklaring opvragen bij wkpb@henqelo.nl.

