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Onderwerp

Bodemsanering
Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer

Datum
2 4 maart 2 0 1 7
Ons kenmerk
C2205317/4160485

Geachte mevrouw Timmermans,

Uw kenmerk

De provincie Noord-Brabant is voornemens om de locatie Kortendijk 2 te Nieuw

Contactpersoon

Vossemeer op korte termijn te saneren. De bron van de verontreiniging bevindt

J.H.B.M. (Jos) Hegmans

zich op de locatie zelf. Hier zijn hoge concentraties aangetroffen in grond en

Telefoon

grondwater.

(06) 38 9 0 81 25
Email

In 1999 is de bodemsituatie beoordeeld en destijds is aangegeven dat de er

1hegmans@brabant.nl

sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvan de sanering

Bijlage(n)

spoedeisend is en dat een aanpak gewenst is voor 2015.
In 2013 is de locatie weer ter hand genomen en is als eerste een actualisatie
van de bodemsituatie uitgevoerd en vervolgens is een saneringsplan opgesteld.
Op basis van het aanvullend bodemonderzoek is geconcludeerd dat de
bodemsituatie op de Kortendijk 2 anders is dan in 1999 (er is nu onder andere
meer bekend over het voormalige slotenpatroon en er zijn meer boorpunten)
In overleg met alle betrokken partijen (waaronder ook de gemeente) is de
conclusie getrokken dat een snelle aanpak van de locatie gewenst is. Een
beroep tegen de beschikking zal deze snelle aanpak niet bewerkstelligen
U geeft in de mail aan dat u graag een extra meetronde in plaats van de
nulmetingen zou willen hebben om een juiste weergave te krijgen van de een
afnemende trend dan wel het bereiken van een stabiele eindsituatie. Daarnaast
geeft u aan dat niet de juiste peilbuizen benoemd zijn om het front van de pluim
in de gaten te houden.
Er is goedkeuring gegeven door het bevoegde gezag Wet bodembescherming
over het geval van bodemverontreiniging en over onze wijze van aanpak. De
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beschikkingen worden namens de provincie opgesteld door de omgevingsdienst,

Datum

wij hebben onze taken binnen de provincie gescheiden.

2 4 maart 2 0 1 7

Uw vragen hebben vooral betrekking over het geval van bodemverontreiniging

Ons kenmerk

en niet over de aanpak. Een uitspraak over een extra meetronde als vervanging

C2205317/4160485

van de nulmetingen of over een extra peilbuis zou moeten worden gegeven
door Raad van State.
Om de voortgang niet onnodig te frustreren geven wij, de uitvoerende tak van
de provincie Noord-Brabant, aan dat wij deze extra meetronde zullen uitvoeren
en dat we in overleg met uw adviseur na uitvoering van de sanering ook een
peilbuis zullen plaatsen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. ing. G . M . Swaans - van der Helm,
programmamanager Milieu en Gezondheid
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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