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Onderwerp 
Beschikking Gedeputeerde Staten N.Br. over vaststellen ernst en spoed van bodemverontreiniging en 
instemmen met saneringsplan voor Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer 

Steenbergen; 28 maart 2017 

Aan de Raad, 
In de raadsmededeling van 28 februari 2017 over bovengenoemd onderwerp stelden wij u een 
raadsmededeling over onze beslissing over het al dan niet in beroep gaan tegen de beschikking in het 
vooruitzicht. 

In dat kader delen wij uw raad het volgende mee: 
Naar aanleiding van diverse zienswijzen van ons college met betrekking tot de ontwerp beschikking is de 
beschikking zodanig aangepast, dat er verder geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen. 

Naar aanleiding van de reactie van Gedeputeerde Staten in hun beschikking op de zienswijzen 
opgenomen onder de punten 2, 3 en 4 bestaat echter het risico dat de sanering ten onrechte als afgerond 
wordt beschouwd omdat: 

a. De Man-Kendall toets met een onjuiste dataset wordt uitgevoerd; 
b. Peilbuis 14204 ongeschikt is om vast te stellen of verontreiniging in zuidoostelijke richting 

optreedt. 
Het gaat hier om een risico dat de resultaten leiden tot een verkeerde conclusie. 

Reagerend op dit standpunt hebben Gedeputeerde Staten, als indiener van de melding Besluit 
bodemkwaliteit waarvoor de beschikking is afgegeven, in een brief toegezegd: 
Ad a: een extra meetronde uit te voeren, zodat de resultaten hiervan gebruikt kunnen worden in plaats 
van de nulmeting, om te bepalen of een stabiele eindsituatie wordt bereikt en 
Ad b een extra peilbuis te plaatsen. 

Met deze toezeggingen is ons college akkoord gegaan. Deze toezeggingen zijn juridisch bindend. 
Daarom heeft ons college tevens besloten niet in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State tegen de beschikking. 
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