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Schriftelijke vraag

Vanaf 2021 is niet langer de provincie verantwoordetijk voor het schoonmaken van giftige gronden

maar wordt deze taak overgedragen aan gemeenten, aldus een artikel van Omroep Brabant

(http: / /www.omroepbrabant. nt/?news/2526871243lProvincie+maakt+haast+met+qiftiqe+eronden, +

qemeenten+moeten+het+stokie+overnemen. aspx).

ln dit kader hebben wij de votgende vragen :

1. Bevinden zich in de gemeente verontreinigde gronden, waarvoor de provincie nu nog

verantwoordelijk is voor schoonmaak ? Het betreft hier spoedlocaties waarbij direct gevaar

bestaat voor de volksgezondheid. Zo ja, kan het college dan aan de raad inzicht verschaffen

om welke gebieden het hier gaat en op welke termijn deze gebieden daadwerkelijk zullen

worden aangepakt?

2. Binnen de gemeente zijn ook verontreinigde locaties aan te wijzen waar (nog ) niet direct
gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Niet altijd is volstrekt duidelijk aan te wijzen wie
verantwoordelijk is voor de kosten van sanering van deze gronden. Evenmin bestaat b'rj

(voormalig) eigenaren van vervuilde grond altijd de bereidheid en/of de mogelijkheid om de

kosten van sanering te dragen. Hoe is de financiële afwikkeling van dergelijke gevallen nu

geregeld ?



3. Wordt met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor sanering van vervuilde gebieden

ook de financiële verantwoordelijkheid van de toekomstige bodemsaneringen overgedragen

aan gemeenten? Zo ja, is hierbij sprake van een concrete provinciale compensatieregeling ?

Zo nee, hoe zullen toekomstige financiële risico's op dit punt binnen onze gemeente worden

afgedekt ?



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

L. Op de door de provincie gepubliceerde openbare lijst met spoedlocaties (link:

http;//www. bra ba nt. n l/dossie rsldossiers-op-thema/milieu/bodem-en-

stortplaatsen/bodem/bodeminformatie/-/media/6DF63488821847D18E75F64735006818.pdf)

is maar één locatie met humane risico's (risico's voor de mens) en dat betreft de locatie van

Philips aan de Zwaanhoefstraat 2-4. Daar is ínmiddels de bodemsanering gestart.

2. Alle locaties waar sprake was van potentiële humane risico's zijn door de gemeente onderzocht.

Ofwel door middelvan dossieronderzoek (bijvoorbeeld de onderzoeksvraag: "zijn bepaalde

stoffen wel of niet gebruikt in het productieproces") ofwel door middel van gericht

bodemonderzoek. Dit heeft niet geresulteerd in locaties met daadwerkelijke humane risico's, nu

niet en niet in de toekomst.

De financiering van de bodemsanering van verontreinigde locaties is inderdaad niet altijd direct

duidelijk. De provincie heeft hiervoor wettelijke middelen tot haar beschikking staan wanneer

eigenaren of veroorzakers hun verantwoordelijkheid in deze niet nemen. Het betreft maatwerk.

3. De bedoeling is dat de provincie alle locaties waar nu nog sprake is van risico's waarvoor zij

verantwoordelijk is deze wegneemt dan welonderbrengt in een gebiedsgericht

grondwaterbeheer (GGGB). Voor de gemeente wordt een dergelijk plan opgesteld. Over de

financiering van locaties die daar in worden ondergebracht zal in de nabije toekomst

duidelijkheid moeten komen. Hiervoor zal namelijk juridisch worden getoetst wie in aanmerking
komt voor de financiering.


