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Geacht college, 

Wij hebben van u de ontwerpbeschikking vaststellen ernst en spoed van 
bodemverontreiniging en instemmen met saneringsplan voor de locatie Kortendijk 2 te 
Nieuw-Vossemeer, gemeente Steenbergen ontvangen. Wij hebben geen zienswijzen voor 
het onderdeel vaststellen ernst en spoed van de bodemverontreiniging. Wij hebben wel 
zienswijzen over de instemming met het saneringsplan. Deze zijn hieronder weergegeven. 

1 . Veenlaag 
De sanering bestaat uit het verwijderen van een groot deel van de verontreiniging uit de 
grond. De bovengrond wordt geschikt voor het toekomstig gebruik. Door het verwijderen 
van de verontreiniging in de grond moet een stabiele eindsituatie voor het grondwater 
ontstaan. 
In paragraaf 3.4 van het saneringsplan is aangegeven dat de veenlaag zo min mogelijk 
ontgraven wordt vanwege het vastleggend vermogen voor de verontreinigingen. In het 
rapport van Milon is in paragraaf 2.4.2 de veenlaag echter benoemd als mogelijke bron van 
nalevering van verontreiniging. 
De rol die de veenlaag speelt in de dynamiek van de bodemverontreiniging is onduidelijk, 
en daarmee is niet duidelijk of voor het behalen van het saneringsdoel deze laag 
verwijderd moet worden, of juist gehandhaafd moet worden. Er zou dan ook nader 
onderzoek naar de rol van de veenlaag uitgevoerd moeten worden. Hieruit moet duidelijk 
worden of deze verwijderd moet worden, of juist aanwezig moet blijven om een succesvolle 
sanering uit te kunnen voeren. 
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2. Sterk verontreinigde grond 
Ten zuidoosten van de Kortendijk (aan de overkant gezien vanaf de bron) blijft een sterke 
verontreiniging achter in de grond. Deze sterke verontreiniging is een bron van nalevering 
aan het grondwater. Dit deel van de verontreiniging bevindt zich het dichtst bij het 
Beschermd gebied waterhuishouding. Hierdoor zal de saneringsdoelstelling (stabiele 
eindsituatie) niet gehaald worden en zal alsnog een reële bedreiging van dit gevoelige 
object blijven bestaan. Voor het behalen van de saneringsdoelstelling zal ook hier 
tenminste de sterk verontreinigde grond verwijderd moeten worden. 

3. Mann-Kendall toets 
Om trends vast te stellen in de concentraties en daarmee vast te stellen of er sprake is van 
een stabiele eindsituatie wordt gebruik gemaakt van de Mann-Kendall toets. In een periode 
van 5 jaar zullen hiertoe 3 monitoringsronden worden verricht. Voor de Mann-Kendall toets 
zijn echter minimaal 4 datasets nodig. Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over 
de vraag of er sprake is van een stabiele eindsituatie moeten minimaal 4 
monitoringsronden uitgevoerd worden. 

4. Monitoringspeilbuizen 
Ten zuidoosten van de Kortendijk blijft sterk verontreinigde grond achter die voor 
nalevering van verontreiniging naar het grondwater kan zorgen. In het saneringsplan is 
uitgegaan van een zuidoostelijke grondwaterstromingsrichting. Ten zuidoosten van deze 
restverontreiniging is geen peilbuis ter bewaking van de interventiewaardecontour 
geplaatst. Deze zou wel opgenomen moeten worden. 

5. Grondwaterstromingsrichting 
Bij het saneringsplan is de grondwaterstromingsrichting bepaald aan de hand van een 
waterpassing en het éénmalig opmeten van de grondwaterstanden. Bij eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken zijn echter andere grondwaterstromingsrichtingen vastgesteld. Als 
voorbeeld kan het nader bodemonderzoek van SGS Ecocare uit 1999 genoemd worden 
waarin een tekening met een ander isohypsenpatroon is opgenomen dan in het 
verkennend, aanvullend en nader bodemonderzoek van Milon. De conclusie is dat de 
grondwaterstromingsrichting in de loop der tijd kan veranderen. Daarom moeten meerdere 
metingen van de grondwaterstand worden verricht zodat inzicht wordt verkregen in de 
verspreidingsmogelijkheden van de verontreiniging via het grondwater. Indien blijkt dat de 
grondwaterstromingsrichting in de loop der tijd varieert, zal hiermee rekening gehouden 
moeten worden bij de plaatsing van de peilbuizen door deze rondom de gehele 
grondwaterverontreiniging te plaatsen en dus de 'gaten'die er in het huisige 
monitoringsplan zijn op te vullen. 

6. Volkstuinen 
Ten zuidoosten van de Kortendijk zijn volkstuinen aanwezig. In het saneringsplan of het 
saneringsonderzoek moet uitgewerkt worden welke risico's verbonden zijn aan het 
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verbouwen van voedselgewassen en het oppompen van grondwater voor dit doel. Als 
risico's aanwezig zijn moeten deze bij de sanering worden opgeheven. 

Hoogachtend, 

De secretaris, 

l L 


