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2108927 Fractie Gewoon Lokaal! 
T.a.v. J. Veraart 
Ligneweg 6 
4651 SH Steenbergen

onderwerp artikel 40 vragen
Steenbergen, 30 maart 2021

Geachte heer Veraart,

Op 3 maart 2021 heeft u artikel 40 vragen gesteld inzake het gebruik van 
verontreinigde grond bij de aanleg van de A4 Steenbergen

Inleiding/achtergrond
Het programma EenVandaag (NP01) besteedde op 2 maart jl. aandacht aan het 
op grote schaal gebruiken van (ernstig) vervuilde grond bij de aanleg van wegen 
en dijken. Het gaat om met o.a. zware metalen, zout en fosfaten verontreinigde 
grond die afkomstig is van het bedrijf ATM in Moerdijk. Die grond is ten onrechte 
aangemerkt als Thermisch Gereinigde Grond (TGG). In de reportage is te zien dat 
een recent aangelegd kilometers lang dijklichaam in Bunschoten moet worden 
opgegraven.
Volgens EenVandaag is ook op de locatie "A4 Steenbergen" verontreinigde grond 
gebruikt. De fractie Gewoon Lokaal! is geschrokken van deze berichtgeving en is 
bezorgd om de gezondheid van onze inwoners, zeker de omwonenden, en om de 
gevolgen van de milieuverontreiniging voor de naastliggende gronden, het water 
en de natuur.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.
1. Heeft u kennis genomen van deze reportage van 2 maart 2021 van 

EenVandaag ?
Antwoord: la
2. Bent u op de hoogte van het gebruik van verontreinigde grond bij de 

aanleg van de A4 Steenbergen, al dan niet door RWS ?
Antwoord: la.

Volgens de reportage zijn in heel Nederland 26 locaties waar sprake is van gebruik 
van verontreinigde grond, kennelijk afkomstig van het bedrijf Moerdijk. In 2019 
zou van die locaties een Top 5 zijn gemaakt van locaties die met voorrang moeten 
worden onderzocht, en waarvan de resultaten volgend jaar worden verwacht.
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3. De uitzending van EenVandaag doet vermoeden dat de locatie A4 
Steenbergen behoort tot die Top 5 ! Klopt het dat de A4 Steenbergen 
behoort tot de Top 5 die momenteel wordt onderzocht?

Antwoord: Correct. De A4 Steenbergen is opgenomen in de top-5 RWS-werken 
waarbij de kans op eventuele milieueffecten het grootst is. Die kans is op basis 
van een theoretische effectenscan bepaald (zie Tauw-rapport en begeleidende 
kamerbrief: Inventariserend onderzoek Thermisch Gereinigde Grond in 
Rijkswaterstaatwerken | Rapport | Rijksoverheid.nl)
Rijkswaterstaat heeft vanuit zijn wettelijke zorgplicht besloten ter plaatse van de 
top-5 RWS- werken te beginnen met de uitvoering van een risico-gestuurd 
controleonderzoek door de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te meten ter 
plekke. Dit controleonderzoek is momenteel in uitvoering.

4. Is u bekend waar exact in Steenbergen of nabij Steenbergen 
verontreinigde grond is gebruikt? Extra grond is o.a. gebruikt voor het 
realiseren van grondwallen ter hoogte van de Zoekweg, bij het talud voor 
fietsers nabij Klutsdorp, en voor de grondlichamen bij Zeelandweg-Oost en 
Dinteloordseweg.

Antwoord: De TGG is toegepast onder de hoofdrijbanen van de A4 in laagdiktes 
van 10 tot 50 cm. Onder de op- en afritten is de TGG in dikkere lagen toegepast 
(zie ook kamerbrief en inventariserend onderzoek).

5. Zijn u gegevens bekend van verontreinigd grondwater als gevolg ? 
Antwoord: Nee. Het eerder genoemde controleonderzoek is bedoeld om vast te 
stellen of er mogelijk sprake is van negatieve effecten vanuit de toegepaste TGG 
naar de omgeving. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal 
van 2022 verwacht.

6. Volgens chemicus dhr. Harmsen in de uitzending EenVandaag aanwezig, 
kunnen maatregel niet wachten tot het onderzoek in 2022 gereed is maar 
zijn nu maatregelen nodig. Welke opvatting heeft u hierover?

Antwoord: In het algemeen zijn maatregelen nodig als er negatieve effecten naar 
de omgeving zijn vastgesteld/gemeten. Te nemen maatregelen volgen dan uit de 
Wet bodembescherming. Bij de A4 zijn vooralsnog en zover bekend geen 
negatieve effecten vastgesteld.

7. Kunt u ons verder helemaal op de hoogte brengen en houden van deze 
verontreiniging?

Antwoord: Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als 
kanttekening moeten wij hierbij wel aangeven dat wij afhankelijke zijn van de
informatie van de rijksoverheid.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenberļ 
de secretaris, ------- . de burgertiees
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