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Datum verwerking: 19/10/2020

(Omgevings dienst í
Midden- en West-Brabant ļffl

VERZONDEN 1 5 OKĨ. 2020

Geacht college,

Hierbij ontvangt u van ons namens de provincie Noord-Brabant 
de beschikking op nazorg en kadastrale registratie voor de locatie 
Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer.

Op 6 april 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in een 
beschikking met barcode OMWB912544 en zaaknummer 20021371 
ingestemd met de uitgevoerde grondsanering op de locatie Kortendijk 2 
en (gedeeltelijk) 4 te Nieuw-Vossemeer.

Antea Group heeft namens de gemeente Steenbergen een bezwaarschrift 
ingediend. Naar aanleiding hiervan hebben wij, in goed overleg met en 
met instemming van Antea Group namens de gemeente Steenbergen, 
besloten een aantal punten van de beschikking aan te passen. Voor het 
overige blijft de beschikking van 6 april 2020 met barcode OMWB912544 
en zaaknummer 20021371 in stand.

Vanaf 19 oktober 2020 ligt de beschikking met de bijbehorende stukken 
gedurende zes weken ter inzage in de bibliotheek van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Een samenvatting van de 
beschikking wordt gepubliceerd op:
www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/bodembeschermingsvergunning.

Wij verzoeken u de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 
19 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage te leggen.

De bezwaarprocedure vindt u terug in de beschikking. Als er geen 
bezwaar wordt gemaakt wordt deze beschikking zes weken na de datum 
van ter inzage legging onherroepelijk.
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Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de heer X. Jansen. U vindt 
de contactgegevens in de rechterkolom van deze brief. Als u reageert op 
deze brief, vermeld dan altijd het kenmerk van de barcode en het 
zaaknummer.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied, 
Afvalverwerking, Bodem 81 Water 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
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Ambtshalve beschikking
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ^ ļ 5 qkţ. 2020

Nazorg en kadastrale registratie voor de locatie Kortendijk 2 te 
Nieuw-Vossemeer (gemeente Steenbergen), NB085100058.

Tilburg, 15 oktober 2020.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens'deze, \

drs. RTKessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied, 
Afvalverwerking, Bodem 81 Water 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
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Zaaknummer1. Inleiding
Op 6 april 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in een 
beschikking met kenmerk OMWB912544 en zaaknummer 20021371 
ingestemd met de uitgevoerde grondsanering op de locatie Kortendijk 2 en 
(gedeeltelijk) 4 te Nieuw-Vossemeer.

Deze beschikking is als bijlage 2 bijgevoegd.

Antea Group heeft namens de gemeente Steenbergen een bezwaarschrift 
ingediend. Naar aanleiding hiervan hebben wij, in goed overleg met en met 
instemming van Antea Group namens de gemeente Steenbergen, besloten 
een aantal van de punten van de beschikking aan te passen.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant gemandateerd voor het nemen van deze beschikking.

2. Besluit
1. Deze beschikking treedt in plaats van de beschikking van 6 april 

2020 met barcode OMWB912544 en zaaknummer 20021371 voor 
wat betreft nazorg en kadastrale registratie.

Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

3. Procedure
De procedure van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van 
toepassing bij de totstandkoming van deze beschikking.

4. Overwegingen
Het bezwaarschrift van Antea Group namens de gemeente Steenbergen 
richtte zich op de volgende onderdelen van de beschikking:

1. Nazorgplan
2. Gebruiksbeperkingen
3. Kadastrale registratie

In goed overleg met en met instemming van Antea Group namens de 
gemeente Steenbergen, hebben wij besloten de beschikking van 6 april 2020 
met barcode OMWB912544 en zaaknummer 20021371 op de onderstaande 
punten te wijzigen.

Nazorg
Uit het saneringsverslag blijkt dat na de sanering sterk verontreinigde grond 
is achtergebleven. Met het ingediende nazorgplan wordt ingestemd. De 
nazorg bestaat uit het vastleggen van de beschreven gebruiksbeperkingen.
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ZaaknummerDe volgende nazorgmaatregelen zijn van toepassing:
maatregelen moeten getroffen worden gericht op het in stand houden 
en onderhouden en waar nodig herstellen, verbeteren of vervangen van 
de leeflaag.

Kadastrale registratie
Naar aanleiding van de beschikking op het nader onderzoek is de gehele 
verontreiniging kadastraal geregistreerd. Omdat gesaneerd is laten wij voor 
de gesaneerde locatie de kadastrale registratie verwijderen.

kadastrale gemeente Sectie Nummer Geregistreerd onder

Níeuw Vossemeer E 615 Deelnr. 70105/109
Nieuw Vossemeer E 615 Deelnr. 59293/61
Nieuw Vossemeer E 616 Deelnr. 70105/109
Nieuw Vossemeer E 616 Deelnr. 59293/61
Nieuw Vossemeer E 617 Deelnr. 70105/109
Nieuw Vossemeer E 617 Deelnr. 59293/61
Nieuw Vossemeer E 618 Deelnr. 70105/109
Nieuw Vossemeer E 618 Deelnr. 59293/61
Nieuw Vossemeer E 619 Deelnr. 70105/109
Nieuw Vossemeer E 240 Deelnr. 59293/61
Nieuw Vossemeer E 240 Deelnr. 70105/109

Na afronding van de sanering is op een diepte vanaf 3,0 m-mv een 
restverontreiniging in de grond boven de interventiewaarden achtergebleven. 
Daarom laten wij de perceelsgedeelten waarop de restverontreiniging is 
gelegen opnieuw registreren. Perceel Nieuw Vossemeer, sectie E, nummer 
240 laten wij opnieuw registreren omdat dit perceel slechts gedeeltelijk is 
gesaneerd. Een kadastrale kaart met daarop de contour van de 
interventiewaarden in de grond is als bijlage 3 van de beschikking van 6 april 
2020 met barcode OMWB912544 en zaaknummer 20021371 bijgevoegd.

kadastrale gemeente Sectie Nummer Code

Nieuw Vossemeer E 615 KWD
Nieuw Vossemeer E 617 KWD
Nieuw Vossemeer E 618 KWD
Nieuw Vossemeer E 240 KWD

KWD = Kennisgeving vordering, bevel of beschikking op grond van de Wet 
bodembescherming dat voor een gedeelte van het perceel geldt.
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Pagina 3 van 7



ZaaknummerZoals opgenomen in het rapport 'Evaluatierapport bodemsanering Kortendijk 
2 in Nieuw Vossemeer, Tauw bv, kenmerk 1233362, d.d. 18 december 2019' 
zullen bij het plaatsen van monitoringspeilbuizen monsters van de 
ondergrond worden genomen. Hierbij wordt ook onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van de ondergrond (beter vastleggen restverontreiniging en van 
nature aanwezig arseen).
Mocht uit de resultaten van de ondergrond blijken dat de parameter arseen 
boven de interventiewaarde wordt aangetroffen kunnen de kadastrale 
percelen gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummers 616 en 619 alsnog 
kadastraal geregistreerd worden.

5. Bezwaar
Binnen zes weken na de verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
het secretariaat van de hoor- en adviescommissie 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 
"bezwaarschrift" te vermelden.
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op 
telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en 
e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: 
naam en adres van de indiener; 
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
de gronden van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het 
is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een 
bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen. Deze 
kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, 
bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode.
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Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake 
moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening 
(griffierecht).

20091518

Zaaknummer
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BIJLAGE 1 VERZENDLIJST Zaaknummer

20091518

Deze beschikking is verzonden aan:
Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch; 
Gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen; 
de eigenaren van de kadastrale percelen Nieuw Vossemeer, sectie E, 
nummers 615, 616, 617, 618, 619 en 240.

Pagina 6 van 7



BIJLAGE 2 BESCHIKKING 6 april 2020 MET NUMMER OMWB912544 Zaaknummer

20091518
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