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

Steenbergen; 1 december 2020

Aan de Raad,

Inleiding
Op 26 mei 2020 berichtten wij u met een raadsmededeling over ons bezwaarschrift van 19 mei 
2020 met betrekking tot de Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 6 april 
2020 over de beoordeling van het saneringsverslag van de grondsanering voor de locatie 
Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer (hierna: de Beschikking).
In deze Beschikking werd ingestemd met de uitgevoerde grondsanering op de locatie Kortendijk 
2 en (gedeeltelijk) 4 te Nieuw-Vossemeer.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (hierna: GS) hebben naar aanleiding van ons 
bezwaarschrift besloten een aantal punten van de Beschikking aan te passen. Voor het overige 
blijft de Beschikking van 6 april 2020 in stand.

Beschikking GS 15 oktober 2020
Ons bezwaarschrift van 19 mei 2020 richtte zich op de volgende onderdelen van de Beschikking:

1. het nazorgplan
2. de gebruiksbeperkingen
3. de kadastrale registratie

Onder begeleiding van een onafhankelijk procesbegeleider/mediator van de Provincie vond de 
informele behandeling van het bezwaarschrift plaats tussen de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (als gemandateerde van GS) en ons college.
Naar aanleiding van ons bezwaarschrift en de bereikte instemming bij de informele afhandeling 
van het bezwaarschrift hebben GS op 15 oktober 2020 besloten de Beschikking op onderstaande 
punten te wijzigen:

Ad 1 en 2: De nazorgverplichtingen zijn in de Beschikking van 15 oktober 2020 vastgelegd. De 
nazorg bestaat uit het vastleggen van de gebruiksbeperkingen en het in standhouden van de 
leeflaag (0-1 m -mv). De gebruiksbeperkingen voor de grond zijn vastgelegd in de Beschikking van 
6 april 2020 en zijn niet gewijzigd.
In de Beschikkingen van 6 april 2020 en 15 oktober 2020 is niet ingegaan op de 
gebruiksbeperking voor het grondwater. De gebruiksbeperking voor het grondwater uit de 
Beschikking van 16 februari 2017 op ernst en spoed en op het instemmen van het saneringsplan 
zal gehandhaafd blijven, zolang het grondwater niet is gesaneerd tot concentraties die lager zijn 
dan de interventiewaarde.
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Ad 3: De kadastrale registratie is niet gewijzigd. In de Beschikking van 15 oktober 2020 is wel 
expliciet de verplichting opgenomen dat de kwaliteit van de ondergrond ^3m -mv) dient te 
worden onderzocht. De provincie Noord-Brabant komt tegemoet aan het bezwaar van ons 
college dat herbesmetting van de aanvulgrond alsnog tot kadastrale registratie kan leiden. Met 
de bijgevoegde email van 26 augustus 2020 van de projectleider van de provincie Noord-Brabant 
is de toezegging gedaan dat de komende járen in enkele meetrondes herbesmetting van de 
aanvulgrond zal worden onderzocht.

De conclusie is dat, door de Beschikking van GS van 15 oktober 2020 over nazorg en kadastrale 
registratie en door de gemaakte afspraak met de provincie Noord-Brabant op 26 augustus 2020, 
de bezwaren van ons college op de Beschikking zijn weggenomen.
Het ingediende bezwaarschrift hoeft, gezien de informele afhandeling ervan, niet meer formeel 
te worden behandeld en kan worden ingetrokken.

Besluit college
Gezien het bovenstaande hebben wij op 1 december 2020 besloten:

1. in te stemmen met de ambtshalve Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord- 
Brabant van 15 oktober 2020 over nazorg en kadastrale registratie voor de locatie 
Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer en

2. ons bezwaarschrift van 19 mei 2020 met betrekking tot de Beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van 6 april 2020, ínhoudende de beoordeling van het 
saneringsverslag grondsanering voor de locatie Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer, in te 
trekken.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergei 
de secretaris, de burġemees

en Belt, MBAM.J.P. cmongh, RA
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