
Betreft:  Bodemverontreiniging update stand van zaken Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer 

Van:  Provincie Noord-Brabant, de heer J. Hegmans projectleider 

Aan:  Gemeente Steenbergen 

Datum:  1 juli 2016 

 

 

Aanleiding 

In april 2016 heb ik, de heer J. Hegmans,  u voorgelicht over de voorgenomen sanering van de 

bodemverontreiniging op de locatie Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer. Bijgaand wil ik u toelichten wat 

de stand van zaken op dit moment is, aangezien we vandaag het saneringsplan en ons voornemen tot 

saneren ter instemming willen aanbieden aan het bevoegde gezag Wet bodembescherming (Wbb). 

Dat zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, die aan de Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant (OMWB) hiervoor mandaat hebben gegeven. 

 

Inleiding 

Even nog een korte terugblik. De provincie heeft geconstateerd dat er op de locatie Kortendijk 2 

sprake is van een ernstige en spoedeisende verontreiniging op basis van verspreidingsrisico’s.(geen 
humane risico’s wat geverifieerd en bevestigd is door de GGD). In uw publicatie op de gemeentelijke 

website van 29 april staat eigenlijk goed weergegeven wat de vervuilingssituatie is. 

Sanering zou ter hand worden genomen in 2015 of zo spoedig mogelijk daarna. De provincie heeft 

deze locatie weer in 2013 ter hand genomen.  

Over de omvang van de verontreiniging en de voorgenomen aanpak heeft reeds overleg 

plaatsgevonden met de Omgevingsdienst en andere belanghebbenden. Ook andere belangrijke zaken 

zijn uitgezocht (zoals explosieven, archeologie, flora en fauna etc). 

Al deze stappen hebben er toe geleid dat het saneringsplan completer is, maar dat het ook wat langer 

heeft geduurd om deze af te ronden.  

 

Saneringsplan 

Het saneringsplan zal vandaag 1 juli 2016 worden ingediend bij het bevoegde gezag Wbb. Het betreft 

dan ons voornemen tot saneren conform het saneringsplan. Hierbij worden in dit voornemen de 

gebouwen gesloopt en zal er een afgraving van de verontreiniging plaatsvinden (met aansluitend een 

grondwatersanering).  

Het bevoegde gezag zal de normale proceduregang van de Wbb volgen conform de Algemene wet 

bestuursrecht. Het gaat hierbij om een beoordelingsprocedure van 15 weken met een mogelijk 

verlenging van 15 weken. In deze periode is een ter inzage termijn opgenomen van 6 weken waarin 

belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen en aansluitend is er een bezwaar en beroepstermijn.  

In verband met deze procedure zullen de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage worden 

gelegd in het gemeentehuis van Steenbergen en bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 

Spoorlaan 181, Tilburg.  

In dit specifieke geval krijgt de raad daarnaast de beschikking over het saneringsplan,, zodra deze door 

de Omgevingsdienst ter inzage wordt gelegd. Via de griffier wordt uw raad daarvan op de hoogte 

gesteld.  

Ook zal dan het saneringsplan via de gemeentelijke website beschikbaar worden gesteld.  

 

De provincie is inmiddels bezig om de voortgang er in te houden en is bezig om het bestek voor deze 

locatie op te stellen. Het selecteren van een aannemer zal echter pas plaatsvinden na onherroepelijk 

worden van het saneringsplan en zal geschieden conform de provinciale aanbestedingsregels.  

 



Gelet op de termijnen behorend bij het saneringsplan en de aanbestedingsregels is het nog steeds 

mogelijk dat we dit jaar een aannemer kunnen selecteren en opdracht verlenen voor de sanering. De 

daadwerkelijk aanvang zal dan echter naar verwachting in het voorjaar van 2017 zijn. Een en ander 

heeft derhalve iets vertraging opgelopen ten aanzien van de eerdere berichtgeving van 29 april 2016. 

 

Mogelijke complicaties 

Om dit voornemen tot saneren uit te kunnen voeren moeten we wel de beschikking over de locatie 

hebben. 

 

In de meeste soortgelijke gevallen worden de bewoners tijdelijk elders ondergebracht en komen na 

saneren terug op de locatie. Gelet op de gezondheidsituatie van de heer Jansen is tijdelijk uitplaatsen 

geen gewenste optie.  

De provincie is in overleg om tot een best passende mogelijkheid te komen met de familie en andere 

betrokkenen, maar dit vergt nog wel de nodige aandacht en tijd. 

Een mogelijk alternatief is dat de provincie de locatie Kortendijk 2 overneemt van de familie Jansen. 

 

Alternatief spoor 

Naast dit spoor loopt er ook  nog een spoor waarin een projectontwikkelaar (Step Forward) de locatie 

Kortendijk 2 wil ontwikkelen. Deze ontwikkelaar heeft ons gevraagd of wij mee willen denken in een 

oplossing voor het bodemprobleem (als zij kopen zijn zij volgens de wet verantwoordelijk voor de 

bodemproblematiek en draaien dan ook op voor de bodemsaneringskosten).  

 

Wij als provincie hebben toegezegd dat wij mogelijkheden zien om het bodemprobleem te tackelen in 

dit bijzondere geval, maar dat voor de overige zaken zij (Step Forward) zelf aan de lat staan. Voor de 

duidelijkheid het betreft dus (tot nu toe) alleen de provincie in de rol van bodemsaneerder, ten 

aanzien van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening heeft de provincie nog geen standpunt ingenomen. 

 

Belangrijke randvoorwaarde die wij als provincie hebben meegegeven aan de projectontwikkelaar is 

dat er dan wel sprake moet zijn van een totaaloplossing waar alle partijen (waaronder de familie 

Jansen, de provincie, maar ook de gemeente Steenbergen) zich in kunnen vinden.  

Daarbij worden de procedurele stappen voor een bestemmingsplan in verband met mogelijke 

herontwikkeling van de locatie pas gezet nadat met de sanering is gestart. 

   

Mochten er ten aanzien van bovenstaande vragen zijn dan kunt u zich altijd tot mij wenden met 

vragen, gelet op de komende vakantieperiode het liefst per email: jhegmans@brabant.nl 

 


