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Onderwerp Aanvullende gegevens nader onderzoek en saneringsplan Kortendijk 2 Nieuw 

Vossemeer 

Geachte heer Korteweg, 

Op uw verzoek d.d. 9 augustus 2016, ontvangt u hierbij de aanvullende gegevens voor het 
ingediende nader onderzoek en saneringsplan voor de locatie Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer 
(zaaknummer 16070081). 

De gevraagde gegevens voor het nader onderzoek zijn opgenomen in bijgevoegde notitie: 
'Aanvullende gegevens nader onderzoek bodemsanering Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer'; 
Tauw, kenmerk N025-1233362HMP-mfv-V01-NL (d.d. 21 september 2016). 

De gevraagde gegevens voor het saneringsplan zijn opgenomen in bijgevoegde notitie: 
'Aanvullende gegevens saneringsplan Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer; Tauw, kenmerk 
N026-1233362HMP-mfv-V01-NL (d.d. 21 september 2016). 

Ik vertrouw erop u hiermee de benodigde gegevens te hebben verstrekt en u daarmee de 
behandeling weer kunt vervolgen. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
Joost van Schijndel, senior adviseur 
BU Meten, Inspeetie Å Advies 

Bijlage(n) 2 notities zoals vermeld in de brief 

Tauw bv is gevestigd in Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, 

Rotterdam en Utrecht en is onderdeel van de Tauw groep, met vestigingen in België, Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. 

KvK 38014985 

Lid NLingenieurs 
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Notitie 
Contactpersoon Henrieke Paul 

Datum 21 september 2016 

Kenmerk N025-1233362HMP-mfv-V01-NL 

Aanvullende gegevens nader onderzoek 
bodemsanering Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer 

Op 9 augustus 2016 (zaaknummer 16070081) ontvingen wij het verzoek voor het aanleveren van 

aanvullende gegevens voor de melding in het kader van artikel 28 Wet Bodembescherming 

Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer (NB085100058). In deze notitie worden de ontbrekende 

gegevens voor het nader onderzoek beschreven. 

1. Gegevens over de ligging van oppervlaktewater, naburige grondwateronttrekkingen, 

koude-warmte opslag, kwetsbare gebieden e.d. die van invloed kunnen zijn op de 

verontreinigingen in het grondwater en de geplande sanering ontbreken 

Voor het opvragen van deze informatie is gebruik gemaakt van de Wateratlas van de Provincie 

Brabant. Hieronder volgt een opsomming van kwetsbare objecten die mogelijk beïnvloed kunnen 

worden door de verontreinigingen in het grondwater en de geplande sanering: 

» Aan de zuidoostzijde loopt een watergang op circa 200 meter, het Rietgangcomplex. Deze 

watergang betreft een KRW oppervlaktelichaam. Deze watergang ligt niet binnen de huidige 

grondwatercontour. Aangezien de grondwaterstromingsrichting zuidwestelijk is en gelet de 

afstand, is het niet de verwachting dat de pluim in de toekomst de waterloop kan bereiken 

» Aan de westzijde ligt het Schelde-Rijnkanaal op een afstand van 800 meter. Dit kanaal ligt op 

ruime afstand van de saneringslocatie en wordt daardoor niet beïnvloed door de 

verontreinigingen afkomstig van Kortendijk 2 

» Aan de Nieuw-Vossemeersedijk 11 wordt grondwater onttrokken vanwege het beregenen van 

het land. Jaarlijks wordt er in totaal circa 25 m 3 water onttrokken. In de omgeving van de 

saneringslocatie zijn geen andere grondwateronttrekkingen bekend. De onttrekking op nr 11 

ligt op circa 280 meter ten noorden van de contour van de grondwaterverontreiniging. In 

combinatie met het zeer lage onttrekkingsdebiet is het daarom uitgesloten dat deze 

onttrekking de verontreinigingen in het grondwater aantrekt 

» In de omgeving van de saneringslocatie zijn geen bodemenergiesystemen (zoals warmte-

koude opslag) bekend 

« Aan de zuidzijde van de Kortendijk ligt een beschermd gebied voor de waterhuishouding 

(tevens onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland). Dit gebied ligt aan de rand van de 

interventiewaardecontour van de grondwaterverontreiniging. Hoewel de stromingsrichting 

westelijk is, is dit wel reden om te monitoren dat de verontreiniging zich niet tot in het 

beschermd gebied gaat verspreiden 
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« Er zijn geen Natura2000-gebieden in de omgeving aanwezig 

2. U vraagt een nadere onderbouwing van de percelen die binnen de grondwatercontour 
zijn opgenomen 

Voor het bepalen van de interventiewaardecontour is gebruik gemaakt van de 

onderzoeksresultaten uit het nader onderzoek van Tauw en de voorgaande onderzoeken. In 

bijlage A is de interventiewaarcontour van arseen in het grondwater op kaart weergegeven 

samen met de getoetste arseenconcentraties in het grondwater en de kadastrale 
perceelnummers. 

In bijlage B is per perceel een onderbouwing opgenomen om aan te geven waarom het 

betreffende perceel binnen de interventiewaardecontour ligt. Op een deel van de percelen zijn 
grondwatermonsters genomen en gehalten boven de interventiewaarde voor arseen gemeten, op 

basis waarvan is geconcludeerd dat het perceel binnen de contour ligt. 

Op navolgende percelen is geen grondwateronderzoek verricht. Deze percelen vallen binnen de 

l-contour voor arseen in het grondwater op basis van extrapolatie van de onderzoeksgegevens. 

Het uitgangspunt daarbij is dat de l-contour is gelegen tussen een peilbuis met arseengehalten H 

en peilbuis (peilbuizen) met gehalten •cl die verder van de bronlocatie zijn gelegen. Hieronder 

volgt de onderbouwing voor de percelen waarop geen grondwateronderzoek is verricht. Zie voor 

de peilbuisnummers waarnaar wordt verwezen, bijlage 4.2 van het rapport van Milon (2015). 

» Noordzijde ter plaatse van perceel 614. De l-waarde overschrijding in het grondwater bij 
peilbuis 222 valt buiten de l-contour van Milon (2015). De verontreiniging met arseen heeft 

zich hier via de sloot verspreid en om die reden is hier de l-contour uitgebreid en rondom dit 
boorpunt getrokken 

« Aan de noordoostkant van de contour bij de percelen (1115, 1169, 1911, 2033, 2034) is de 

contour om boorpunt 209 getekend, waar een interventiewaarde met arseen in het 

grondwater is gemeten. Het betreft een extrapolatie (tot halverwege) van H bij peilbuis 209 
en -:| bij peilbuis 205, 224, 225 en 210 

« Aan de oostzijde (bij de percelen 1021 en 1675) is de contour om peilbuis 203 getrokken 
omdat hier een interventiewaarde is aangetroffen 

» Aan de zuidzijde wordt interventiewaarde aangetroffen bij peilbuis 204. De contour is tussen 

peilbuis 204, 202 en 222 (kleiner dan streefwaarde) getrokken. Aangezien de 
grondwaterstromingsrichting zuidwestelijk is, is de contour hier wat ruimer getrokken 

(extrapolatie op circa 2/3** van de afstand tussen peilbuis 204 en 202, gezien vanaf 204) 

« Aan de westzijde valt perceel 626 ook binnen de grondwatercontour. De contour is een 

extrapolatie (tot halverwege) tussen peilbuis 202 (H) en peilbuis 201/202 (cl) 
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3. U vraagt om een excelbestand met de gegevens van de eigenaren binnen de 

interventiewaardecontour van grond en grondwater 

Een overzicht van de eigenaren per kadastraal perceel is als excelbestand aan deze notitie 

toegevoegd. In totaal betreffen het circa 35 adressen. 
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Bijlage A 

Percelen binnen interventiewaardecontour grondwater 
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Bijlage B 

Onderbouwing l-contour grondwater per kadastraal perceel 

Zijde 
contour 

Percelen Extrapolatie tussen Opmerking 

kadastraal 
nummer 

pb» pbO 

Percelen met 
meting(en)» 

244 nvt nvt 

614 nvt nvt Peilbuis ^ ligt tussen 
perceel 614, 615 en 3184 

615 nvt nvt Peilbuis ^ ligt tussen 
perceel 614, 615 en 3184 

616 nvt nvt Perceel brongebied 
Kortendijk 2 

617 nvt nvt Perceel brongebied 
Kortendijk 2 

618 nvt nvt Perceel brongebied 
Kortendijk 2 

619 nvt nvt 

620 nvt nvt 

627 nvt nvt 

629 nvt nvt 

630 nvt nvt 

639 nvt nvt 

670 nvt nvt 

684 nvt nvt 

832 nvt nvt 

1929 nvt nvt 

2240 nvt nvt 

3184 nvt nvt Peilbuis H ligt tussen 
perceel 614, 615 en 3184 

Percelen zonder 
meting(en) ^ 

Noord 2744 207 3101 

Oost 3183 N209 102 

1933 N209 102 

1169 N209 N210 

1911 N209 N210 

2033 N209 N225 

2034 N209 N225/N210 

1115 N209 N225 

2847 630 102 

2848 630 102 

973 630 318 



Zijde 
contour 

Percelen Extrapolatie tussen Opmerking 

697 107 318 

318 698 107 

318 

318 

2060 107/N203 318 

2098 107 318 

2061 107/N203 318 

1021 N203 318 

1614 N203 318/ 
N224 

1856 N203 N224 

1675 N203 N224 

2987 N203 N207 

2986 N203 N207 

Zuid 830 320 N207 

N207 831 320 

N207 

N207 

832 320/N204 

107/N206/N 
204/N203 

N207 

1925 

320/N204 

107/N206/N 
204/N203 

nvt 

669 N204 N221/N222 

632 N204 N221/N222 

652 N204 N222 

633 N204 N222 

641 N204 N222 

634 N204 N222 

635 N204 N222 

640 N204 N202 

770 N204 N202 Contour verder 
doorgetrokken ivm 
grondwaterstroming-
richting (zuidwestelijk) 

771 N204 N202 Contour verder 
doorgetrokken ivm 
grondwaterstromingrichti 
ng (zuidwestelijk) 

636 N204 N202 Contour verder 
doorgetrokken ivm 
grondwaterstromingrichti 
ng (zuidwestelijk) 



Zijde 
contour 

Percelen Extrapolatie tussen Opmerking 

637 N204 N202 Contour verder 
doorgetrokken ivm 
grondwaterstromingrichti 
ng (zuidwestelijk) 

638 N204 N202 Contour verder 
doorgetrokken ivm 
grondwaterstromingrichti 
ng (zuidwestelijk) 

1930 N204 N202 Contour verder 
doorgetrokken ivm 
grondwaterstromingrichti 
ng (zuidwestelijk) 

West 693 N206 N221 

694 N206 N222 

628 312/311 nvt 

626 312 N219 

240 706/N203/2 
07/212 

nvt 

623 311/315/70 
6/N203 

nvt 
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Notitie 
Contactpersoon Joost van Schijndel 

Datum 27 september 2016 

Kenmerk N026-1233362HMP-hgm-V02-NL 

Aanvullende gegevens saneringsplan Kortendijk 2 te 
Nieuw-Vossemeer 

Op 9 augustus 2016 (zaaknummer 16070081) ontvingen wij het verzoek voor het aanleveren van 

aanvullende gegevens voor de melding in het kader van artikel 28 Wet Bodembescherming 

Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer (NB085100058). In deze notitie worden de ontbrekende 

gegevens voor het saneringsplan beschreven. 

1. In het nader onderzoek is aangegeven dat de asbestverontreiniging niet historisch van aard 

is en dat deze onder de zorgplicht valt. De asbestsanering is wel meegenomen in het 

saneringsplan. U geeft aan dat dat niet duidelijk is hoe dat is geregeld en vraagt om een 

nadere uitwerking 

De asbestverontreiniging aan de noordwestzijde van de loods wordt beschouwd als een nieuwe 

verontreiniging. De verontreiniging wordt na de sloop van de bebouwing volledig verwijderd. 

Hierbij wordt een terugsaneerwaarde van 100 mg/kg gewogen asbest en geen respirabele vezels 

gehanteerd. Hiermee wordt voldaan aan artikel 13 Wbb (zorgplicht). 

Omdat de ontgravingswerkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd met die voor de historische 

bodemverontreiniging is de aanpak van dit nieuwe geval opgenomen in het saneringsplan. 

2. De arseenverontreiniging in de grond wordt alleen gesaneerd ter plaatse van Kortendijk 2 (en 

een klein deel van nummer 4). De overige grondverontreiniging wordt niet gesaneerd. U 

vraagt om een nadere onderbouwing: 

» Waarom hiervoor gekozen is 

» Dat de gekozen saneringsdoelstelling in het grondwater behaald zal worden ondanks 

dat niet de hele grondverontreiniging wordt ontgraven 

Door vrachtverwijdering in de bron zal nalevering van arseen naar het grondwater sterk worden 

beperkt. Buiten het brongebied heeft de bodem naar verwachting nog voldoende capaciteit om 

arseen te binden. Deze bindingscapaciteit in combinatie van het sterk beperken van de 

nalevering in het brongebied, zal zorgen voor het beperken van de verdere verspreiding. 
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In totaal is circa 7.100 m 3 grond verontreinigd met arseen in gehalten boven de 

interventiewaarden. Hiervan wordt middels de sanering circa 4.000 m 3 ontgraven en afgevoerd 

naar een erkend verwerker. Dit bedraagt circa 55 "/o van het verontreinigde volume. In deze circa 

55 "/o van het verontreinigde volume bevindt zich naar schatting 80 "/o van de vracht. Dit is 

gebaseerd op de gehalten arseen die zijn aangetroffen: 

» In vakken 2A en 2B zijn verreweg de hoogste gehalten arseen aanwezig die variëren tussen 

67 en 1.800 mg/kg ds arseen 

» In de tuin aan de zuidoostkant van de woning, vak 3, liggen de gehalten tussen de 55 en 

420 mg/kg ds arseen 

» In vak 1 aan de zuidwestzijde worden gehalten aangetroffen tussen de 72 en 360 mg/kg ds 

arseen 

» In vak 5 worden gehalten gemeten tussen de 57 en 510 mg/kg ds 

De gehalten arseen in de circa 45 Vo (3.100 m 3) sterk verontreinigde grond die buiten de sanering 

valt, liggen tussen circa 44 en 130 mg/kg ds. 

3. Als doelstelling is onder andere opgenomen het volledig verwijderen van de 

aromatenverontreiniging op de locatie Kortendijk 2 (en klein deel van nummer 4). Uit de 
ontgravingstekening in bijlage 8 blijkt dat ook een gedeelte ter plaatse van de openbare weg 

wordt ontgraven. U vraagt om dit in overstemming met elkaar te brengen 

Het deel waarvan u aangeeft dat het onder de openbare weg ligt, betreft het deel onder de 

Kortendijk (kadastraal perceel 240). De eigenaar hiervan is ook de familie Jansen van de 

Kortendijk 2 en het betreft derhalve privéterrein. Er is dus geen sprake van ontgraving onder de 
openbare weg. 

4. In figuur 4.1 is ontgravingsvak 6 niet aangegeven. Deze figuur moet worden aangepast 

Nummer 6 betreft de grondstroom uit de taluds van de ontgravingsvakken en zal bestaan uit licht 
verontreinigde grond. In het figuur in bijlage A is toegelicht waaruit ontgravingsvak 6 bestaat. 

5. De interventiewaardencontour van de grondwaterverontreiniging die is ingetekend in bijlage 

15 Ligging monitoringspeilbuizen wijkt af van de interventiewaardecontour die is ingetekend 

op de kadastrale kaarten in bijlage 2 Kadastrale gegevens. Niet duidelijk is waarom dat zo is. 

Dit moet met elkaar in overeenstemming worden gebracht 
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Tabel 5.2 Monitoringsprogramma 

Doel Aantal Peilbuizen (m -mv) Analyses Frequentie 

Concentratieverloop in 9 

de bron/nabij bron 

(ondiep) 

6 (1 ,5 -2 ,5 ) * 

168 (1 ,5 -2 ,5 ) * 

14401 (1 ,6 -2 ,6 ) 

14618* (1 ,5 -2 ,5 ) 

14621 (1 ,6 -2 ,6 ) 

16214 (1 ,4 -2 ,4 ) 

142142* (1 ,5 -2 ,5 ) 

Oliespot 

16203 (1 ,2 -2 ,2 ) 

Oliespot 

344 (1 ,5 -2 ,5 ) * 

Arseen, koper, OCB's, Jaar 1, 3 en 5 

Aanvullend op: 

minerale olie en 

BTEXN 

Concentratieverloop in 3 

de bron (diep) 

168* (5 ,0 -6 ,0 ) 

344* (5,0 - 6,0) 

16203 (5 ,0 -6 ,0 

Arseen, koper, OCB's, Jaar 1, 3 en 5 

minerale olie en 

BTEXN 

Concentratieverloop in 7 

de huidige pluim 

107 (1,85-2,85) 

104 (1,0-2,0) 

225(2,5-3,5)* 

14203 (2 ,5 -3 ,5 ) 

14204 (2 ,3 -3 ,3 ) 

14209 (2 ,3 -3 ,3 ) 

14215 (1 ,4 -2 ,4 ) 

14218 (1 ,4-2 ,4) 

Arseen Jaar 1,3 en 5 

Front van de pluim 

(verspreiding) 

511* (1,5-2,5) 

14201 (1 ,3 -2 ,3 ) 

14202* (1 ,5-2 ,5) 

14205* (1 ,5 -2 ,5 ) 

14226 (1 ,9 -2 ,9 ) 

14228 (1 ,9-2 ,9) 

142201 (1,3-2,3) 

142171 (1 ,4 -2 ,4 ) 

142121 (1 ,7-2 ,7) 

Arseen Jaar 1,3 en 5 

* Nieuw te plaatsen 

De volgende wijzingen zijn aangebracht in de tabel: 
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In bijlage B is de juiste interventiewaardecontour van arseen in het grondwater weergegeven 

samen met de monitoringspeilbuizen. Deze kaart vervangt daarmee bijlage 15 uit het 

saneringsplan. De contour zoals opgenomen in bijlage 2 van het saneringsplan is juist en is niet 
aangepast. 

6. Meř alle peilbuizen die genoemd zijn in tabel 5.2 Monitoringsprogramma zijn omcirkeld en 

daardoor eenvoudig terug te vinden in bijlage 15 Ligging monitoringspeilbuizen. Daarnaast is 

in bijlage 15 een aantal monitoringspeilbuizen omcirkeld die niet is terug te vinden in tabel 5.2 

De tabel en de bijlage moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht 

In bijlage B is de juiste interventiewaardecontour van arseen in het grondwater weergegeven 

samen met de monitoringspeilbuizen. Deze kaart vervangt daarmee bijlage 15 uit het 

saneringsplan. Tabel 5.2 is aangepast en alle peilbuizen die in bijlage 15 zijn omcirkeld, zijn 

daarbij opgenomen in de tabel. Bij punt 7 is de aangepaste tabel 5.2 met het 

monitoringsprogramma weergeven 

7. De grondwatermonitoring moet ook gericht zijn op het aantonen dat de 

interventiewaardencontouren van de grondwaterverontreiniging stabiel zijn. Gelet o de 

gekozen monitoringspeilbuizen lijkt dit nu niet het geval. Wel merken we hierbij op dat dit nu 

niet goed te beoordelen is, gelet op de hierboven genoemde punten 7 en 8 [noot opsteller 

notitie: hier worden punten 5 en 6 bedoeld]. De locatie van de gekozen monitoringspeilbuizen 

moet nogmaals bekeken en onderbouwd worden 

De monitoring van de front van de pluim (derde bullet van de eerste alinea van paragraaf 5.4.1) 

wordt uitgebreid met monitoring van de gehele interventiewaardecontour met als doel het 

aantonen dat de interventiewaardecontour zich aan geen enkele zijde verder uitbreid door 
verspreiding van arseen in het grondwater. 

Hieronder is de aangepaste tabel 5.2 weergegeven. De monitoring van de front van de pluim is 
uitgebreid met 5 peilbuizen waarmee het monitoringssysteem dekkend is voor alle zijden van de 

interventiewaardecontour van arseen in het grondwater. Daarnaast zijn in de tabel een aantal 

wijzigingen doorgevoerd vanwege de aanpassingen onder punt 5 en 6. 
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« Peilbuis 311 is vervallen omdat deze peilbuis te ver van het brongebied af ligt. In plaats 

daarvan wordt peilbuis 14618 gebruikt voor de monitoring van het concentratieverloop in de 
bron 

» Peilbuis 104, 107, 14204 zijn toegevoegd, om het concentratieverloop in de pluim te kunnen 
monitoren 

» Er zijn 5 peilbuizen toegevoegd om daarmee alle kanten van de interventiewaardecontour 

van arseen te kunnen monitoren. Dit betreffen de peilbuizen 511, 14202,14218, 142171 en 

14205 

8. Het 1'aalscenario zoals opgenomen in 5.4.3 is niet akkoord, ook al kan (beperkte) verspreiding 

als geen kwetsbare objecten worden bedreigd na sanering in bepaalde gevallen worden 

toegestaan. Wij gaan hier echter op voorhand, voordat de sanering is uitgevoerd, nog niet 

mee akkoord. Het uitvoeren van stap 1 van het faalscenario is akkoord. Daarna moet in 

overleg worden getreden met het bevoegd gezag over het vervolg. Dit moet worden 

aangepast 

De tekst uit paragraaf 5.4.3 met daarin de beschrijving van het faalscenario wordt vervangen door 

de volgende tekst: 

Indien de actiewaarde in de peilbuizen rondom de interventiewaardecontour - ook na 

herbemonstering - wordt overschreden, dan treedt het faalscenario in werking. Stap 1 uit het 

faalscenario is het in beeld brengen van de potentiële verdere verspreiding die kan gaan 

optreden. Afhankelijk van de situatie kan hiervoor gebruik gemaakt worden van aanvullend 

onderzoek of modelberekeningen. Aan de hand hiervan kan worden beoordeeld of de potentiële 

verdere verspreiding leidt tot bedreiging van kwetsbare objecten. 

Vervolgens zal in overleg met het bevoegd gezag het vervolgtraject worden bepaald. 

9. Gebruiksbeperkingen gelden voor het gehele geval van de verontreiniging en niet alleen voor 

de locatie Kortendijk 2. Dit moet worden aangepast 

De tekst uit paragraaf 6.2 met daarin de beschrijving van de gebruiksbeperkingen wordt 

vervangen door de volgende tekst: 

Na de uitvoering van de sanering, dient de onderzoekslocatie geschikt te zijn voor het 

voorgenomen gebruik. Dat neemt niet weg dat er gebruiksbeperkingen kunnen bestaan als 
gevolg van het achterblijven van restverontreiniging. Voor alle kadastrale percelen binnen de 

grond- en grondwatercontour met gehalten arseen boven de interventiewaarden, gelden 
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gebruiksbeperkingen. Deze gebruiksbeperkingen worden vastgelegd in het evaluatierapport. 

Vooralsnog moet rekening worden gehouden met de volgende gebruiksbeperkingen: 

Beperkingen Kortendijk 2, deel nummer 4 en deel van de Kortendijk 
« Niet graven zonder (BUS-)melding ter plaatse van de restverontreiniging met arseen in de 

grond met gehalten boven de interventiewaarden (hetgeen bij het einde van de sanering 

middels milieukundige verificatie wordt vastgelegd) 

« Intact houden van de aan te brengen leeflaag 
« Geen verandering van het gebruik (inrichting) zonder herbeoordeling van risico's 

» Het melden van grondwateronttrekking met onderbouwing dat geen sprake is van een 

negatief effect op de (rest)verontreiniging 
» Grondwater niet gebruiken voor drinkwater, veedrenking, gewasberegening et cetera zonder 

geschikte zuivering daarvan 

Beperkingen voor kadastrale percelen met arseen in de grond boven de interventiewaarde (zie 
bijlage 2) 

» Niet graven zonder (BUS-)melding ter plaatse van de restverontreiniging met arseen in de 

grond met gehalten boven de interventiewaarden. Zie hiertoe de interventiewaardecontour 

van arseen in de grond op de kadastrale ondergrond in bijlage 2 
« Geen verandering van het gebruik (inrichting) zonder herbeoordeling van risico's 

« Het melden van grondwateronttrekking met onderbouwing dat geen sprake is van een 

negatief effect op de (rest)verontreiniging 
» Grondwater niet gebruiken voor drinkwater, veedrenking, gewasberegening et cetera zonder 

geschikte zuivering van het grondwater 

Beperkingen voor overige kadastrale percelen binnen de interventiewaardecontour arseen in het 
grondwater 

» Het melden van grondwateronttrekking met onderbouwing dat geen sprake is van een 

negatief effect op de (rest)verontreiniging 
« Grondwater niet gebruiken voor drinkwater, veedrenking, gewasberegening et cetera zonder 

geschikte zuivering van het grondwater 

Aanpassing door saneerder 

De strategische doelstelling voor de aanpak van de olie/aromatenverontreiniging (paragraaf 3.3, 

doelstelling III.) willen we als volgt aanpassen en daarmee in overeenstemming brengen met de 

operationele saneringsdoelstelling (paragraaf 3.4): 

III Het zodanig verwijderen van de olie-en aromatenverontreiniging op de locatie Kortendijk 2 

(en een klein deel nummer 4 en de Kortendijk) dat geen actieve nazorg nodig is. 

Aanvullende gegevens saneringsplan Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer 
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Bijlage B 

Locatie monitoringspeilbuizen 
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