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Geacht college,

Wij hebben van u de beschikking, ínhoudende de beoordeling van het 
saneringsverslag grondsanering voor de locatie Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer, 
van 6 april 2020 ontvangen.

Wij maken hierbij bezwaar tegen de volgende onderdelen van de genoemde 
beschikking:

1. 5. Nazorgplan en 6. Gebruiksbeperkingen.
De beschikkinghouder, in casu de provincie Noord-Brabant, wordt volgens 5. 
'Nazorgplan' verplicht maatregelen te treffen gericht op het in stand houden en 
onderhouden en waar nodig herstellen, verbeteren of vervangen van de 
isolatielaag/leeflaag.
Ook onder 6. 'Gebruiksbeperkingen' wordt bepaald, dat de aanwezige leeflaag in 
stand moet worden gehouden.
Verder staat er, dat de gebruiksbeperkingen betrekking hebben op de 
perceelsgedeelten binnen de contour van de interventiewaarde.

Het bezwaar richt zich op:
het vervallen van de gebruiksbeperkingen voor het grondwater op de gesaneerde 
locatie, terwijl de kwaliteit van het grondwater op de locatie niet is vastgesteld.

Daarnaast is onduidelijk of met de te treffen maatregelen onder 5. 'Nazorgplan', 
andere maatregelen worden bedoeld dan die onder 6. 'de gebruiksbeperkingen' voor 
de leeflaag zijn genoemd.

En onder 6. 'Gebruiksbeperkingen' wordt verwezen naar de kadastrale kaart in 
bijlage 3 (gedoeld wordt waarschijnlijk op die in bijlage 2). Hierop staat echter de 
contour van de gesaneerde locatie en niet de contour van de interventiewaarde.
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Motivering: De in de beschikking genoemde gebruiksbeperkingen hebben betrekking 
op de grond. Niet duidelijk is gemaakt of de gebruiksbeperkingen voor het grondwater 
zoals die zijn opgenomen in de beschikking over het vaststellen van ernst en spoed 
van bodemverontreiniging en het instemmen met het saneringsplan van 16 februari 
2017 gehandhaafd blijven.

Verzoek:
Wij verzoeken u deze bezwaren gegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
herroepen in die zin dat duidelijkheid gegeven wordt over de gebruiksbeperkingen 
van grond en grondwater en de te nemen nazorgmaatregelen op de gesaneerde 
locatie.

2. 7. Kadastrale registratie.
Daarin is opgenomen, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (hierna: GS) voor 
de gesaneerde locatie de kadastrale registratie laat verwijderen. De percelen Nieuw- 
Vossemeer sectie E nrs. 616 en 619 worden niet opnieuw kadastraal geregistreerd, 
omdat gesaneerd is.

Het bezwaar richt zich op:
het niet opnieuw kadastraal registreren van de percelen Nieuw Vossemeer sectie E 
nrs. 616 en 619, terwijl geen voorschrift is opgenomen om vanwege mogelijke 
herbesmetting de aanvulgrond te onderzoeken in overeenstemming met het 
saneringsverslag.

Motivering:
De percelen zijn weliswaar gesaneerd, maar het is niet uitgesloten dat - zoals ook in 
het saneringsverslag is benoemd - 'herbesmetting' van grond onder 
grondwaterniveau kan optreden. Verontreiniging in het grondwater kan namelijk 
absorberen aan de grondmatrix. Bovendien kan arseen door de veranderde 
bodemcondities in de minder mobiele vorm ontstaan (van arseniet naar arsenaat), 
hetgeen tot het verschuiven van het evenwicht naar de grondfase leidt. De 
aanbeveling uit het saneringsverslag om een controle op de kwaliteit van de grond te 
doen, is ten onrechte niet overgenomen.

Verzoek:
Wij verzoeken u deze bezwaren gegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
herroepen in die zin dat 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 
met dien verstande dat de controle bij afronding van de monitoring wordt uitgevoerd.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders yan Steenb*
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