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onderwerp Artikel 40 vragen arseenvervuiling Nieuw-
Vossemeer 

Geachte heer Weerdenburg, 

Steenbergen, 10 oktober 2017 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld, waarop door de leider van het 
provinciale saneringsproject Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer, op ons verzoek, als volgt is 
geantwoord. 

Is ons vermoeden juist dat de activiteiten rondom de sanering niet in september 
2017 gaan starten? 

Het vermoeden is Juist gebleken. 

3. 

Zo ja, wat is de reden van de vertraging; 
De sanering start binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over het vaststellen van ernst en 
spoed van bodemverontreiniging en instemmen met het saneringsplan voor 
Kortendijk 2 in Nieuw- Vossemeer. Er is door het bevoegde gezag inmiddels wel 
een beschikking afgegeven. De beschikking is nog niet onherroepelijk. Er is 
namelijk een beroepschrift ingediend over de beschikking bij de Raad van State. 
Daarnaast is er ook nog geen financieel akkoord met de bewoonster van de 
Kortendijk 2 en de hypotheekhouder van de Kortendijk 2. Dat betekent dat de 
provincie ook nog niet de handen vrij heeft om de sanering uit te voeren. 
Daarmee was september 2017 niet meer haalbaar. 

Zo ja, kunt u aangeven wanneer er daadwerkelijk wordt gestart met de sanering 
van het gebied? 

Er vindt overleg plaats met de belanghebbende over het beroep, naast het 
juridische spoor (Raad van State). 
De provincie heeft ook enkele oplossingsvoorstellen voorgelegd aan de 
bewoonster aan de Kortendijk 2 die in de eerste week van oktober besproken zijn. 
De provincie heeft aangegeven de antwoorden daar waar mogelijk, 
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gelet op de financiële gevoeligheden, direct met de verantwoordelijke 
portefeuillehouder van de gemeente Steenbergen terug te zullen koppelen. 

Hoogachtend, 

de loco-s 

n den Hof J.H Belt, MBA 


