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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Bezwaarschrift op Beschikking saneringsverslag grondsanering op de locatie Kortendijk 2 te Nieuw- 
Vossemeer

Steenbergen; 26 mei 2020

Aan de Raad,

Inleiding
Op 8 april 2020 ontvingen wij van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (hierna: GS) een brief 
over hun beschikking van 6 april 2020, ínhoudende de beoordeling van het bodemsaneringsverslag 
van de grondsanering op de locatie Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer (hierna: de beschikking).
Alle op de beschikking betrekking hebbende stukken treft u in de bijlagen aan.

In de brief wordt de mogelijkheid geboden om met betrekking tot de beschikking een bezwaarschrift 
in te dienen.

De beschikking op het saneringsverslag
De beschikking is genomen naar aanleiding van het op 12 februari 2020 ontvangen saneringsverslag 
(artikel 39c Wet bodembescherming).
Het gaat hierbij om een melding en het evaluatierapport bodemsanering Kortendijk 2 in Nieuw- 
Vossemeer, Tauw bv, kenmerk 1233362, d.d. 18 december 2019.

In de brief van GS wordt gesteld, dat uit het verslag is gebleken, dat de sanering is uitgevoerd 
volgens de daarvoor geldende eisen.

Bezwaarschrift op beschikking
In het kader van de zorgvuldigheid is de beschikking door ons getoetst.

De bevindingen
De grondsanering is uitgevoerd in de periode mei - september 2019. De grondsanering bestond uit 
het afgraven van verontreinigde grond en het onttrekken van grondwater. De grondsanering wordt 
vanaf juni 2020 gevolgd door het monitoren van het grondwater gedurende vijfjaar.

Uit het saneringsverslag/evaluatierapport wordt opgemaakt dat de doelstellingen van de 
grondsanering zijn gerealiseerd. De (gemelde) afwijkingen op het saneringsplan hebben positief 
bijgedragen aan het saneringsresultaat. De saneringshoeveelheden zijn in m2 en in m3 groter dan 
de ontwerp-hoeveelheden.
De kwaliteit van de aanvulgrond van 0 tot 1 m -mv en van 1 m -mv tot de ontgravingsdiepte voldoet 
aan de gestelde eisen.

Bezwaren
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Wij hebben evenwel op 19 mei 2020 besloten bezwaar te maken tegen de volgende onderdelen van 
de beschikking: nazorgplan (punt 5), de gebruiksbeperkingen (punt 6) en de kadastrale registratie 
(punt 7).

De bezwaren zijn erop gericht dat:
duidelijkheid gegeven wordt over de gebruiksbeperkingen van grond en grondwater en de te 
nemen nazorgmaatregelen op de gesaneerde locatie.
De reden daarvoor is, dat de in de beschikking genoemde gebruiksbeperkingen alleen 
betrekking hebben op de grond. Daarnaast is onduidelijk of met de te treffen maatregelen, 
genoemd in de beschikking onder'5. Nazorgplan', andere maatregelen worden bedoeld dan 
die onder '6. De gebruiksbeperkingen' voor de leeflaag zijn genoemd;

de percelen Nieuw-Vossemeer sectie E nrs. 616 en 619 opnieuw kadastraal geregistreerd 
worden en dat er een voorschrift opgenomen wordt voor onderzoek van de aanvulgrond in 
overeenstemming met het saneringsverslag.
De reden daarvoor is dat de percelen weliswaar gesaneerd zijn (wat op zich reden is om 
percelen niet opnieuw kadastraal te registeren), maar dat het niet is uitgesloten dat 
'herbesmetting' van grond onder grondwaterniveau kan optreden.

Het bezwaarschrift treft u eveneens als bijlage aan.

Informeren raad
Wij blijven uw raad informeren over dit onderwerp.

Hoogachtend, z
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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