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Beschikking

1700670

Nummer

Onderwerp
Vaststellen ernst en spoed van bodemverontreiniging en instemmen met

00.441.090
16070081

saneringsplan.

Team
Bodem, Water en Civiele

Locatie

Code

Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer

NB085100058

—

techniek

gemeente Steenbergen
1. Melding
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 1 juli 2016 een
melding (artikel 28 Wet bodembescherming) ontvangen van Tauw bv te
Eindhoven, namens de provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, voor
het vaststellen van de ernst en spoed van de bodemverontreinigingen en het
instemmen met het saneringsplan.
De melding en onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze
beschikking.
»

Aanvullende gegevens nader onderzoek en saneringsplan K ortendijk
2 Nieuw-Vossemeer, kenmerk L008-1233362OVS-ssc-V01-NL, Tauw
bv, 2 1 september 2 0 1 6 ;

»

Saneringsplan K ortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer NB085100058,
Tauw bv, projectnummer 1233362, 28 juni 2 0 1 6 ;

»

Bodemsanering K ortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer, Tauw bv,
projectnummer 1233362, 6 juni 2 0 1 6 ;

»

Verkennend, actualiserend en nader bodemonderzoek aan de
Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer, projectnummer 20121643-2 ,
MILON bv, 28 januari 2015.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.
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2. Historie

Nummer

In het verleden (vóór 1965) zijn diverse bestrijdingsmiddelen op de locatie

00.441.090

gebruikt. Via een spoelput die op diverse slootjes loosde, zijn deze

16070081

bestrijdingsmiddelen in de bodem terecht gekomen. Een deel van het
slotenstelsel is vervolgens gedempt waarbij eveneens bodemverontreiniging
is ontstaan door het dempingsmateriaal. Daarnaast is een aantal
ondergrondse tanks aanwezig geweest. Door lekkage en/of morsverliezen is
een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten ontstaan.
Er is dus sprake van twee historische gevallen van bodemverontreiniging.
Daarnaast is ook sprake van een verontreiniging met asbest in de grond. Dit
is echter een nieuw geval van bodemverontreiniging. Deze verontreiniging
met asbest maakt geen deel uit van deze beschikking.
3. Besluit
1.

Er is sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging in
grond en grondwater zoals bedoeld in artikel 29 Wet
bodembescherming:
a.

Geval 1 betreft een verontreiniging met arseen en
bestrijdingsmiddelen in grond en grondwater;

b.

Geval 2 betreft een verontreiniging met minerale olie en
vluchtige aromaten in grond en grondwater.

2.

De sanering van geval 1 is spoedeisend zoals bedoeld in artikel 37
Wet bodembescherming.

3.

De sanering van geval 2 is niet spoedeisend zoals bedoeld in artikel
37 Wet bodembescherming.

4.

Met de sanering van geval 1 moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
vier jaar na de inwerkingtreding van deze beschikking worden
begonnen.

5.

Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet
bodembescherming, ingestemd. In verband met de tijdsgebonden
betrouwbaarheid van het saneringsplan moet binnen vier jaar na
inwerkingtreding van deze beschikking met de sanering van geval 1
en 2 worden begonnen.

6.

Deze beschikking treedt in plaats van de beschikking van 28 Oktober
1999 met nummer 643637 voor wat betreft het nader onderzoek.

7.

Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.

8.

Op dit moment zijn tijdelijke beveiligingsmaatregelen niet
noodzakelijk. Indien de sanering niet gestart is voor 1 juli 2017, zijn
tijdelijke beveiligingsmaatregelen wel noodzakelijk.

9.

Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden.

Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.
3
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4. P r o c e d u r e

Nummer

Op deze procedure is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. De proceduretermijn is met 15 weken verlengd.

00.441.090
16070081

De proceduretermijn is geschorst van 9 augustus tot 22 september 2016 in
verband met het aanleveren van aanvullende gegevens.
De ontwerpbeschikking heeft zes weken ter inzage gelegen.
Op 7 december 2016 zijn zienswijzen ingediend door:
M.A.P Bosters, Nieuw-Vossemeersedijk 1 te Nieuw-Vossemeer.
de gemeente Steenbergen.
De zienswijzen van M.A.P. Bosters luiden als volgt:
1.

In de beschikking wordt niets concreets gemeld.

2.

Niet duidelijk is waarom de 2 vervuiling niet urgent is, maar wel

e

binnen 4 jaar moet worden gesaneerd.
3.

Ten aanzien van de hoofdbron en de gebruiksbeperking:
a.

Niet duidelijk is waarom de hoofdbron geen
noemenswaardige risico's geeft terwijl verspreiding wel een
risico is.

b.

Niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de huidige
gebruiksbeperking (niet onttrekken grondwater) als de nu
geldende regelgeving wijzigt in een zwaardere beperking.

4.

Ten aanzien van de gebruiksbeperking, historische verontreiniging en
de tijdelijke beveiligingsmaatregelen:
a.

Niet duidelijk is waarom in deze beschikking wel
gebruiksbeperkingen worden opgelegd en in de eerdere
beschikking uit 1999 niet.

b.

De vervuiling is de afgelopen 16 jaar in omvang toegenomen.
Het is niet duidelijk hoe dit kan omdat sprake is van een
historische vervuiling.

c.

Niet duidelijk is wat de specifieke tijdelijke
beveiligingsmaatregelen inhouden wanneer deze toch
genomen moeten worden.

5.

De bepaling van de spoed wordt gebaseerd op de literatuur en niet
op de feiten. Dit brengt risico's met zich mee.

6.
7.

Het terugvalscenario wordt niet benoemd.
Het is niet bekend waar de vervuiling onder het huis K ortendijk 2
aanwezig is. Dit brengt risico's met zich mee.

8.

Het nazorgplan is niet bekend. Niet duidelijk is hoe omgegaan wordt
met onvoorziene gebeurtenissen tijdens de sanering en de invloed
daarvan op de panden rondom de sanering (bijvoorbeeld
bewoonbaarheid, financiële schade).

9.

Artikel 7 en 7.4 uit de beschikking zijn met elkaar in tegenspraak.
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Nummer

10. De saneringsdoelstelling roept vragen op; hoe groot is de
restverontreiniging die achterblijft en hoe urgent is de sanering als

00.441.090
16070081

na sanering nog een grote restverontreiniging aanwezig blijft. Blijft
het verspreidingsrisico niet aanwezig en wat gebeurt er als uit de
nazorg blijkt dat het verspreidingsrisico zich vergroot.
De zienswijzen van de gemeente Steenbergen luiden als volgt:
1.

De rol die de veenlaag speelt in de dynamiek van de
bodemverontreiniging is niet duidelijk en daarmee is niet duidelijk of
voor het behalen van het saneringsdoel deze laag verwijderd of juist
gehandhaafd moet worden. Nader onderzoek naar de rol van de
veenlaag is noodzakelijk.

2.

Om de saneringsdoelstelling te behalen zal ook de sterk
verontreinigde grond ten zuidoosten van de Kortendijk verwijderd
moeten worden.

3.

Als de Mann-Kendall toets wordt gebruikt, moeten minimaal 4
monitoringsronden uitgevoerd worden om een betrouwbare uitspraak
te kunnen doen of er sprake is van een stabiele eindsituatie.

4.

Ten zuidoosten van de Kortendijk wordt geen monitoringspeilbuis
geplaatst. Omdat er sterke restverontreiniging in de grond
achterblijft, is dit wel noodzakelijk.

5.

Er moeten meerdere metingen van de grondwaterstand worden
verricht om inzicht te krijgen in de verspreidingsmogelijkheden van
de verontreiniging via het grondwater. Als hieruit blijkt dat de
grondwaterstromingsrichting in de loop der tijd varieert, moet het
huidige monitoringsplan hierop worden aangepast.

6.

Ten zuidoosten van de Kortendijk zijn volkstuinen aanwezig. Niet
duidelijk is of er risico's zijn voor deze tuinen. Mochten risico's
aanwezig zijn, dan moeten deze na sanering zijn opgeheven.

Overwegingen
Overwegingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen zijn geweest:
De zienswijzen van M.A.P. Bosters
Ad 1
In de beschikking wordt concreet een uitspraak gedaan over de ernst en
spoed. Daarnaast wordt ingestemd met het saneringsplan. In de stukken die
bij de beschikking horen (de bodemonderzoeken, het saneringsplan en de
aanvullende gegevens) zijn deze zaken verder uitgewerkt en uitgebreid
beschreven. Deze stukken maken onderdeel uit van de beschikking en
worden daarom niet verder beschreven in de beschikking.
Ad 2
De termijn van 4 jaar die genoemd wordt voor geval 2 heeft te maken met
de geldigheidsduur van een saneringsplan. Omdat de omvang van een
verontreiniging in de loop der tijd kan veranderen, is een saneringsplan maar
4 jaar geldig.
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Na die tijd moet de verontreinigingssituatie geactualiseerd worden en moet
een nieuw saneringsplan, aangepast aan de huidige situatie, worden
opgesteld. Daarom wordt in de beschikking besloten dat ook voor geval 2 de

Nummer
00.441.090
16070081

sanering binnen 4 jaar moet starten.
Ad 3
a.

In de uitgevoerde onderzoeken is onderzocht wat de risico's kunnen
zijn van de aanwezige verontreiniging (de door indiener genoemde
'hoofdbron'). Vanuit de Wet bodembescherming wordt hierbij
getoetst aan drie soorten risico's: humane risico's (risico's voor de
volksgezondheid), ecologische risico's en verspreidingsrisico's. Uit
deze toetsing is gebleken dat geen risico's aanwezig zijn voor de
volksgezondheid en voor de ecologie. Gelet op de aangetoonde
gehalten in de grond, is er wel sprake van nalevering aan het
grondwater. Dit kan leiden t o t een verdere verspreiding van de
verontreiniging via het grondwater. Dat betekent dat er sprake is van
verspreidingsrisico's.

b.

De gebruiksbeperking richt zich op het voorkomen van verdere
verspreiding van de grondwaterverontreiniging. Daarom is het
oppompen van grondwater niet toegestaan. Het ligt niet in de lijn der
verwachting, gelet op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, dat
hiervoor een zwaardere beperking wordt ingevoerd.

Ad 4
a.

De vorige beschikking dateert uit 1999. Het was toen, 18 jaar
geleden, niet mogelijk om op grond van de wet- en regelgeving
gebruiksbeperkingen op te leggen. Op grond van de huidige wet- en
regelgeving is dat wel mogelijk. Daarom zijn in deze beschikking wel
gebruiksbeperkingen opgelegd.
Een verontreiniging wordt historisch genoemd als deze vóór 1987 is
veroorzaakt. Dat is hier het geval en daarom wordt gesproken over
een historische verontreiniging. De verontreiniging is vanuit de grond
in het grondwater terecht gekomen en heeft zich via het grondwater
verder verspreid. Omdat de verontreiniging in de grond nog steeds
aanwezig is, kan nog steeds nalevering naar het grondwater
plaatsvinden en dus ook verdere verspreiding.
Het feit dat een verontreiniging als historisch wordt aangemerkt, wil
dus niets zeggen over de verspreiding van de verontreiniging. Dit
zegt alleen iets over de ontstaansdatum van de verontreiniging.
Wij merken hierbij op indiener in zijn zienswijze de datum van 1-72016 noemt. Dit moet zijn 1-7-2017. De tijdelijke
beveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden als de
sanering niet gestart is vóór 1 juli 2017, zijn op dit moment nog niet
bekend. Dat is ook niet noodzakelijk omdat de sanering naar
verwachting begin 2017 start. Mocht de sanering niet gestart zijn
voor 1 juli 2017, dan zijn tijdelijke beveiligingsmaatregelen wel
noodzakelijk. Wij hebben dit in de beschikking opgenomen om in een
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Op het moment dat de datum van 1 juli 2017 niet gehaald wordt,

Nummer

moeten in overleg met het bevoegd gezag passende maatregelen

00.441.090

genomen worden. Dit staat ook zo in de beschikking. Wij zullen

16070081

hierop toezien en indien nodig handhavend optreden.
Ad 5
De bepaling van de spoed is wettelijk gebaseerd op het theoretische model
Sanscrit. In dit model worden de daadwerkelijk gemeten resultaten van de
grond- en grondwatermonsters ingevoerd. Er liggen dus feitelijke
onderzoeksresultaten ten grondslag aan de bepaling van de risico's.
Ad 6
Het terugvalscenario is beschreven in het saneringsplan en de aanvullende
gegevens. Het saneringsplan en de aanvullende gegevens maken onderdeel
uit van de beschikking en worden daarom niet uitgebreid beschreven in de
beschikking.
Ad 7
Bij de uitvoering van de sanering is al voorzien dat verontreiniging aanwezig
is onder de woning Kortendijk 2. De exacte omvang is echter op dit moment
niet duidelijk. Mocht tijdens de uitvoering van de sanering blijken dat de
verontreiniging onder de woning Kortendijk 2 afwijkt van hetgeen nu
verwacht wordt, dan zal de saneerder ervoor moeten zorgen dat de
saneringsdoelstelling zoals beschreven in het saneringsplan behaald zal
worden. Deze saneringsdoelstelling is leidend. De saneerder wordt door ons
daaraan gehouden, ongeacht de onverwachte zaken. De risico's die indiener
aangeeft zijn dan ook risico's voor de saneerder.
Ad 8
Het nazorgplan kan pas opgesteld worden nadat de sanering is uitgevoerd en
bekend is wat de restverontreiniging is die achterblijft in grond en
grondwater.
Tijdens sanering treden soms onvoorziene gebeurtenissen op (zowel
technisch als qua uitvoerbaarheid). De saneerder is verplicht deze aan ons te
melden. Wij geven daar dan een oordeel over en vragen indien nodig
aanvullende maatregelen.
De Wet bodembescherming voorziet echter niet in financiële schade. Wij
doen daar dan ook geen uitspraak over. Mocht sprake zijn van financiële
schade, dan dient een privaatrechtelijk spoor gevolgd te worden tussen
saneerder en de partij die schade heeft. De saneerder is hiervoor verzekerd.
Ad 9
Artikel 7.4 van de beschikking gaat over de nazorg en gebruiksbeperkingen
na afloop van de sanering. Artikel 7 van de beschikking geeft aan wat het
meest gevoelige gebruik op de locatie is. Nazorg en gebruiksbeperkingen
worden opgelegd om het gebruik van de locatie mogelijk te kunnen maken.
Ad 10
De term 'grote restverontreiniging met een stabiele eindsituatie' wil zeggen
dat er na sanering sprake is van een restverontreiniging in grondwater van
meer dan 1.000 m en dat deze restverontreiniging stabiel is. Dat wil zeggen
3

dat er geen risico voor verdere verspreiding is.
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Dit moet worden aangetoond door grondwatermonitoring. Als blijkt dat geen
sprake is van een stabiele eindsituatie, en de verontreiniging zich dus verder
kan verspreiden, treedt het terugvalscenario in werking. Dit terugvalscenario
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is op hoofdlijnen beschreven in het saneringsplan en de aanvullende
gegevens. Wij stemmen in met het terugvalscenario.
De zienswijzen van de gemeente Steenbergen
Ad 1
De veenlaag heeft een vastleggend vermogen aangezien arseen ingevangen
wordt door pyrietvorming. Tijdens de sanering vindt tijdelijk een sterke
grondwaterstandsverlaging plaats waardoor arseen weer deels in oplossing
zal gaan. Omdat het veen gehandhaafd blijft zal na sanering, als het
grondwater weer is gestegen, het aanwezige veen opgelost arseen
vastleggen. Daarnaast handhaven wij als bevoegd op het behalen van de
saneringsdoelstelling. Wij vinden nader onderzoek naar de veenlaag niet
noodzakelijk.
Ad 2
De concentraties in de sterk verontreinigde grond ten zuidoosten van de
Kortendijk liggen ongeveer de helft lager dan de concentraties in de grond
die na sanering op de locatie K ortendijk 2 achterblijven. Sanering van de
sterke grondverontreiniging ten zuidoosten van de K ortendijk 2 heeft dus
geen meerwaarde in het verminderen van het mogelijke verspreidingsrisico
na sanering.
Daarnaast verwijzen wij ook naar punt 2 van de ingediende aanvullende
gegevens. Het bereiken van de saneringsdoelstelling is de
verantwoordelijkheid van de saneerder. Wij toetsen en handhaven hierop.
Daarnaast wordt eventuele verspreiding richting het beschermd gebied in de
gaten gehouden door middel van monitoring.
Ad 3
Het vastleggen van de nulsituatie moet worden gezien als eerste
monitoringsronde. Vervolgens worden nog drie monitoringsronden
uitgevoerd. In totaal worden dus vier monitoringsronden uitgevoerd die deel
uitmaken van de Mann-K endall toets.
Ad 4
In het monitoringsplan is, rekening houdend met de locatiespecifieke
omstandigheden, hierin naar onze mening vooralsnog voldoende voorzien:
de peilbuizen 104, 107, 14204 en 14203 zijn bedoeld om het
concentratieverloop binnen de interventiewaardecontour van het grondwater
aan zuidoostelijke zijde te volgen. Peilbuis 107 staat daarbij in de genoemde
grondverontreiniging zelf. Daarnaast zijn peilbuizen 14201 en 14204
opgenomen om het concentratieverloop van het front van de verontreiniging
te volgen. Wij zullen aanvullend in de voorschriften van de beschikking
opnemen dat in de rapportage van de grondwatermonitoringen expliciet de
a

3

^

verspreiding in zuidoostelijke richting moet worden besproken.
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Indien de resultaten hiervoor aanleiding geven, moet alsnog een aanvullende

Nummer

peilbuis geplaatst worden.

00.441.090

Ad 5

16070081

De grondwatermonitoring zoals beschreven in het saneringsplan richt zich op
de gehele grondwaterverontreiniging. De monitoringspeilbuizen zijn geplaatst
rondom de hele grondwaterverontreiniging zodat een veranderende
grondwaterstromingsrichting hier niet van op invloed is. Aanvullende
metingen van de grondwaterstand zijn op dit moment niet noodzakelijk.
Mocht uit de resultaten van de grondwatermonitoring blijken dat aanpassing
noodzakelijk is, dan moet dit worden uitgevoerd. Wij zullen dit aanvullend
opnemen in de voorschriften van de beschikking.
Ad 6
Bij de bepaling van de ernst en spoed is al gekeken of er risico's aanwezig
zijn. Hierin is meegenomen dat in de kern geen risico's zijn bij consumptie
van gewassen. Daarom is het niet nodig om apart naar de volkstuinen te
kijken omdat de gehalten hier lager zijn. Daarnaast geldt binnen de
interventiewaardencontour van de grondwaterverontreiniging een
gebruiksbeperking. Er mag geen grondwater onttrokken worden. Mocht na
sanering wel sprake zijn van risico's, dan zijn aanvullende maatregelen
nodig. Dit is overigens niet de verwachting.
De zienswijzen geven wel aanleiding de beschikking te wijzigen.
In bijlage 1 Voorschriften worden de volgende punten toegevoegd:
in de rapportage van de grondwatermonitoringen moet expliciet de
verspreiding richting de volkstuinen (in zuidoostelijke richting)
besproken worden. Indien de resultaten hiervoor aanleiding geven,
moet alsnog een aanvullende peilbuis geplaatst worden.
in de rapportage van de grondwatermonitoringen moet expliciet
besproken worden of aanpassing van de locatie van de
monitoringspeilbuizen noodzakelijk is, gelet op de
monitoringsresultaten van dat moment.
Daarnaast hebben wij de beschikking op het volgende punt ambtshalve
aangepast:
De tekst onder 7.2 derde aandachtsstreepje was foutief overgenomen. De
juiste tekst moet zijn:
Het zodanig verwijderen van de verontreiniging met minerale olie en
aromaten op de locatie Kortendijk 2 (en een klein deel ter plaatse
van nummer 4) dat geen actieve nazorg nodig is.
5. B e s c h r i j v i n g v e r o n t r e i n i g i n g s s i t u a t i e
Op 28 oktober 1999 hebben wij in een beschikking met nummer 643637
bepaald dat op de locatie sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging waarvan sanering urgent is.
3
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Na deze datum zijn diverse onderzoeken op de locatie uitgevoerd. Hieruit is

Nummer

gebleken dat de aard en omvang van de verontreinigingen sterk afweek van

00.441.090

hetgeen in de beschikking van 1999 was besloten. Conform de destijds

16070081

geldende wet- en regelgeving, zijn in de beschikking van 1999 ook geen
gebruiksbeperkingen opgelegd.
Omdat de aard en omvang van de verontreiniging sterk is gewijzigd en er
daarnaast sprake is van verontreinigingen die niet beschikt zijn in 1999,
stellen wij de ernst en spoed van de aanwezige verontreinigingen opnieuw
vast en leggen wij gebruiksbeperkingen op binnen de
interventiewaardecontouren van de grond- en grondwaterverontreiniging.
5.1 Geval 1 A r s e e n en overige bestrijdingsmiddelen in grond e n
grondwater
Bepaling

ernst

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging omdat de
interventiewaarden in de grond voor arseen en diverse bestrijdingsmiddelen
overschreden worden in een bodemvolume van meer dan 25 m (namelijk
3

circa 7.100 m ) en omdat de interventiewaarden in het grondwater voor
3

arseen en diverse bestrijdingsmiddelen overschreden worden in een
bodemvolume van meer dan 100 m (namelijk circa 57.250 m ) .
3

Bepaling

3

spoed

Als sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, moet
vervolgens worden vastgesteld of met spoed moet worden gesaneerd. Hierbij
wordt gekeken of de verontreiniging risico's met zich meebrengt voor mens
of milieu of verspreiding. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de
Circulaire bodemsanering 2013.
De niet genormeerde stoffen zijn beoordeeld op basis van vergelijking met
andere normen, mogelijke blootstelling en een beoordeling van de toxiciteit
(gebaseerd op literatuur).
De GGD heeft advies uitgebracht over de humane risico's.
Uit de risicobeoordeling blijkt dat de verontreiniging bij bodemgebruik als
wonen met tuin geen onaanvaardbare risico's oplevert voor mens en
ecologie. Daarnaast blijkt uit de beoordeling dat er wel onaanvaardbare
risico's zijn voor verspreiding. De risico's bestaan uit verdere verspreiding via
het grondwater door het sterk verontreinigde bodemvolume. Daarom moet
binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze beschikking begonnen worden
met de sanering.
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5.2 Geval 2 minerale olie en vluchtige a r o m a t e n in grond en

Nummer

grondwater

00.441.090

Bepaling

ernst

16070081

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging omdat de
interventiewaarden in de grond voor minerale olie en vluchtige aromaten
3

overschreden worden in een bodemvolume van meer dan 25 m (namelijk
3

circa 630 m ) en omdat de interventiewaarden in het grondwater voor
minerale olie en vluchtige aromaten overschreden worden in een
3

3

bodemvolume van meer dan 100 m (namelijk circa 2.660 m ) .
Bepaling

spoed

Als sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, moet
vervolgens worden vastgesteld of met spoed moet worden gesaneerd. Hierbij
wordt gekeken of de verontreiniging risico's met zich meebrengt voor mens
of milieu of verspreiding. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de
Circulaire bodemsanering 2013.
Uit de risicobeoordeling blijkt dat bij bodemgebruik als wonen met tuin de
aangetroffen verontreiniging geen onaanvaardbare risico's oplevert voor de
mens, milieu en verspreiding. Omdat er geen sprake is van onaanvaardbare
risico's stellen wij geen saneringstijdstip vast.
6. B e p e r k i n g e n en m a a t r e g e l e n
Op grond van artikel 37 Wet bodembescherming kunnen wij beperkingen
en/of maatregelen op de locatie van toepassing verklaren.
6.1 G e b r u i k s b e p e r k i n g e n v o o r a f g a a n d a a n s a n e r i n g
Gebruiksbeperkingen worden opgelegd om de aanwezige risico's zoveel
mogelijk te beperken.
Er is sprake van de volgende gebruiksbeperkingen:
»

algemeen
wijziging naar een gevoeliger gebruik van de percelen binnen
de interventiewaardencontour grond en grondwater moet
gemeld worden bij het bevoegd gezag;

»

voor grond
werkzaamheden in de verontreinigde grond binnen de
interventiewaardencontour grond, zijn alleen toegestaan na
goedkeuring van het bevoegd gezag;

«

voor grondwater
het onttrekken van grondwater binnen de
interventiewaardencontour van de grondwaterverontreiniging
is alleen toegestaan na goedkeuring van het bevoegd gezag.
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vingsdienst
Midden- en West-Brabant
De gebruiksbeperkingen gelden voor de percelen en perceelsgedeelten
gelegen binnen de interventiewaardencontouren. Deze contouren voor grond
en grondwater zijn aangegeven op de kadastrale kaarten die als bijlage zijn

Nummer
00.441.090
16070081

bijgevoegd.
6.2 T i j d e l i j k e b e v e i l i g i n g s m a a t r e g e l e n
Omdat de sanering begin 2017 start, zijn tijdelijke beveiligingsmaatregelen
op dit moment niet noodzakelijk.
Indien de sanering niet gestart is voor 1 juli 2017, zijn alsnog tijdelijke
beveiligingsmaatregelen noodzakelijk. Hierover dient op dat moment met ons
in overleg te worden getreden.
7. S a n e r i n g s p l a n
Het meest gevoelige gebruik op de locatie is wonen met tuin. Dit gebruik
blijft na afloop van de sanering gehandhaafd.
7.1 V o o r n e m e n
De melder heeft aangegeven in 2017 te willen beginnen met de sanering. In
verband met de tijdsgebonden betrouwbaarheid van het saneringsplan, dient
er binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze beschikking te worden
gestart met de sanering.
7.2 S a n e r i n g s d o e l s t e l l i n g
Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het niet noodzakelijk om alle
verontreiniging te verwijderen. Na afweging van onder andere kosten,
technische mogelijkheden en eventuele nazorg voor de verontreiniging die
achterblijft, zijn de volgende saneringsdoelstellingen opgenomen in het
saneringsplan:
het zodanig verwijderen van de bodemverontreiniging in de
bovengrond van Kortendijk 2 (en gedeeltelijk ter plaatse van nummer
4) dat het gebruik 'wonen met moestuin' geen humane risico's
oplevert;
het zodanig verwijderen van de verontreinigingsbron met
bestrijdingsmiddelen op de Kortendijk nummer 2 (gerelateerd aan de
spoelput en het slotenstelsel) dat voor de grondwaterverontreiniging
een stabiele eindsituatie met een grote restverontreiniging wordt
bereikt;
Het zodanig verwijderen van de verontreiniging met minerale olie en
aromaten op de locatie Kortendijk 2 (en een klein deel ter plaatse van
nummer 4) dat geen actieve nazorg nodig is.
Bovenstaande, strategische saneringsdoelstellingen zijn vertaald in concrete
operationele doelstellingen. Deze doelstellingen zijn beschreven in het
saneringsplan waar wij mee instemmen en worden in deze beschikking niet
separaat benoemd.
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7.3 Te r u g v a l s c e n a r i o

Nummer

Wij stemmen in met het voorgestelde terugvalscenario.

00.441.090
16070081

7.4 Nazorg en g e b r u i k s b e p e r k i n g e n na afloop s a n e r i n g
Na afloop van de sanering blijft een restverontreiniging op de locatie achter.
Daarom moeten nazorgmaatregelen worden genomen en gelden
gebruiksbeperkingen. In een saneringsverslag of een nazorgplan dat in
opdracht van de saneerder wordt opgesteld, wordt aangegeven welke
nazorgmaatregelen en gebruiksbeperkingen noodzakelijk zijn. Het
saneringsverslag en/of nazorgplan moet bij ons worden ingediend.
8. K a d a s t r a l e registratie
De volgende percelen en/of perceelsgedeelten worden geregistreerd door het
Kadaster omdat grond boven de interventiewaarden is verontreinigd. Een
kadastrale kaart met daarop de contour van de interventiewaarden in de
grond is als bijlage bijgevoegd.
kadastrale gemeente

sectie

nummer

code

Nieuw-Vossemeer

E

615

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

616

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

617

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

618

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

619

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

684

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

623

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

620

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

670

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

629

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

630

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

693

KWD

Nieuw-Vossemeer

B

2847

KWD

Nieuw-Vossemeer

B

2848

KWD

Nieuw-Vossemeer

B

1925

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

244

KWD

Nieuw-Vossemeer

E

240

KWD

KWD

= K ennisgeving vordering, bevel of beschikking op grond van de
Wet bodembescherming dat voor een gedeelte van het perceel
geldt.
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9. R e c h t s b e s c h e r m i n g

TH

Nummer

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kan

00.441.090

tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door:

16070081

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over
de ontwerpbeschikking;
belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de
beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn
aangebracht;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de
ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:
naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de gronden van het beroep.
Dit besluit treedt in werking ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is
daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift
een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen. Deze kunt u richten
aan:
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel,
bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode.
Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake
moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening
(griffierecht).
Tilburg, 16 februari 2017.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75

drs. H.E. Korteweg,
3
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teammanager Bodem, Water en Civiele techniek a.i.
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Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant
BIJLAGE 1.

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften verbonden aan de beschikking behorende bij de door Tauw bv
te Eindhoven namens de provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch
ingediende melding.
1.

Meldingen

De uitvoerder van een grond- en grondwatersanering dient de volgende
zaken schriftelijk te melden bij de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant door het standaardformulier te mailen naar info(Q)omwb.nl:
a.

Bij qrondsanerinaen door middel van ontqravinq meldt u:
1.

de start van de sanering tenminste 2 weken voor
aanvang van de voorbereidende werkzaamheden;

2.

het bereiken van het diepste punt van de ontgraving
tenminste 2 werkdagen van te voren;

3.

het tijdstip waarop verificatiebemonstering gaat
plaatsvinden tenminste 2 werkdagen van te voren;

4.

het einde van de grondsanering tenminste 2 werkdagen
voordat de ontgraving aangevuld wordt.

b.

Bij grondwatersaneringen (ook als vervolg op grondsanering)
meldt u tenminste 2 werkdagen voor aanvang:
1.

het tijdstip van de bemonstering van de nulsituatie
(vooral na grondsanering);

2.

de start ( of voorbereiding) van de aanleg van een
grondwateronttrekkingsysteem of
grondwatersaneringsysteem en bijbehorende installaties;

3.

het tijdstip van het in werking stellen van het
grondwatersaneringsysteem;

4.

de bemonstering ten behoeve van de tussentijdse
rapportage.

c.

Bij de bemonstering ten behoeve van de beëindiging van de
sanering meldt u tenminste 2 werkdagen voor aanvang:
de monitoringsronden in het kader van het vaststellen van
het bereiken van de stabiele eindsituaties.

2.

Opslag en a a n - en a f v o e r v a n grond
De tijdelijke opslag van verontreinigde grond dient minimaal te voldoen
aan de volgende eisen:
» het is niet toegestaan een depot voor de opslag van bij de
sanering vrijkomend materiaal in werking te hebben na het
beëindigen van de grondsanering;
» het is niet toegestaan dat partijen verontreinigde grond van
verschillende kwaliteit en samenstelling worden gemengd;
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»

»

3.

partijen verontreinigde grond dienen naar aard, samenstelling en
verontreiniging in te onderscheiden deelpartijen te worden
opgeslagen. Tussen deze deelpartijen dient een afstand van ten
minste één meter te worden aangehouden of een fysieke
scheidingswand te worden aangebracht;
gronddepots moeten gescheiden van de bodem worden
opgeslagen door de onderzijde te voorzien van een folie en
moeten aan het einde van de werkdag worden afgedekt.

Nummer

Wijziging s a n e r i n g s p l a n
Indien zich bij de uitvoering van de sanering feiten of omstandigheden
voordoen als gevolg waarvan het saneringsplan wordt gewijzigd, dient de
uitvoerder uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de
wijziging de beoogde wijziging schriftelijk te melden bij de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant door het standaardformulier
te mailen naar info(S)omwb.nl

4.

In de rapportage van de grondwatermonitoringen moet expliciet de
verspreiding in zuidoostelijke richting besproken worden. Indien de
resultaten hiervoor aanleiding geven, moet alsnog een aanvullende
peilbuis geplaatst worden.

5.

In de rapportage van de grondwatermonitoringen moet expliciet
besproken worden of aanpassing van de locatie van de
monitoringspeilbuizen noodzakelijk is, gelet op de monitoringsresultaten
van dat moment.
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Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant
BIJLAGE 2

VERZENDLIJST

Nummer
00.441.090
16070081

Deze beschikking is verzonden aan:
»
«
»
»
.
»
»

Provincie Noord-Brabant, de heer J. Hegmans, Postbus 9 0 1 5 1 ,
5200 MC 's-Hertogenbosch;
Tauw bv, de heer J.A van Schijndel, Postbus 1680, 5602 BR
Eindhoven;
het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
Wkpb-team Kadaster, Postbus 9015, 6800 DT Arnhem (digitaal);
Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
de eigenaren binnen de interventiewaardencontour grond en
grondwater (zie bijlage 4 ) .
de indieners van de zienswijzen:
« Gemeente Steenbergen te Steenbergen
» De heer Bosters, Nieuw-Vossemeersedijk 1 te NieuwVossemeer.
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BIJLAGE 3

L
KADASTRA E KAARTEN

Nummer
00.441.090
16070081
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BIJLAGE 4
Nummer

KADASTRALE PERCELEN BINNEN INTERVENTIEWAARDEN GROND EN
GRONDWATER

Q ŭ 4 4 1

0 9 Q

1 6 Ũ 7 Ũ Ũ 8 1
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Kadastrale gemeente

Kadastrale Sectie

Kadastrale nummer

Nieuw-Vossemeer

E

0240

Nieuw-Vossemeer

E

0244

Nieuw-Vossemeer

E

0614

Nieuw-Vossemeer

E

0615

Nieuw-Vossemeer

E

0616

Nieuw-Vossemeer

E

0617

Nieuw-Vossemeer

E

0618

Nieuw-Vossemeer

E

0619

Nieuw-Vossemeer

E

0620

Nieuw-Vossemeer

E

0623

Nieuw-Vossemeer

E

0626

Nieuw-Vossemeer

E

0627

Nieuw-Vossemeer

E

0628

Nieuw-Vossemeer

E

0629

Nieuw-Vossemeer

E

0630

Nieuw-Vossemeer

E

0632

Nieuw-Vossemeer

E

0633

Nieuw-Vossemeer

E

0634

Nieuw-Vossemeer

E

0635

Nieuw-Vossemeer

E

0636

Nieuw-Vossemeer

E

0637

Nieuw-Vossemeer

E

0638

Nieuw-Vossemeer

E

0639

Nieuw-Vossemeer

E

0640

Nieuw-Vossemeer

E

0641

Nieuw-Vossemeer

E

0652

Nieuw-Vossemeer

E

0669

Nieuw-Vossemeer

E

0670

Nieuw-Vossemeer

E

0684

Nieuw-Vossemeer

E

0693

Nieuw-Vossemeer

E

0694

Nieuw-Vossemeer

B

0697

Nieuw-Vossemeer

B

0698

Nieuw-Vossemeer

E

0770

Nieuw-Vossemeer

E

0771

Nieuw-Vossemeer

B

0830

Nieuw-Vossemeer

B

0831

Nieuw-Vossemeer

B

0832

Nieuw-Vossemeer

B

0973

Nieuw-Vossemeer

B

1021

Nieuw-Vossemeer

B

1115

Nieuw-Vossemeer

B

1169

Nieuw-Vossemeer

B

1614

Nieuw-Vossemeer

B

1675

Nieuw-Vossemeer

B

1856

Nieuw-Vossemeer

B

1911

Nieuw-Vossemeer

B

1925

Nieuw-Vossemeer

B

1929

Nieuw-Vossemeer

B

1930

Nieuw-Vossemeer

B

1933

Nieuw-Vossemeer

8

2033

Nieuw-Vossemeer

B

2034

Nieuw-Vossemeer

B

2060

Nieuw-Vossemeer

I

2061

Nieuw-Vossemeer

B

2098

Nieuw-Vossemeer

B

2240

Nieuw-Vossemeer

B

2744

Nieuw-Vossemeer

B

2847

Nieuw-Vossemeer

B

2848

Nieuw-Vossemeer

B

2986

Nieuw-Vossemeer

8

2987

Nieuw-Vossemeer

B

3183

Nieuw-Vossemeer

B

3184

