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Onderwerp Sterk verontreinigde grond en grondwater

Ptantagebaan Wouw

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder Wethouder Theunis

ln het rapport 'Nader bodemonderzoek Plantagebaan 57 Wouw'van lngenieursbureau Mol
(december 2015) staat dat er middels metingen geconstateerd is dat er in 20L5 aan de
Plantagebaan te Wouw in elk geval 25O m3 grond én L50 m3 grondwater sterk
verontreinigd is met minerale olie. Conform het gestelde in de Wet bodemverontreiniging is

er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (rapport Mol, pagina L9).

Bovendien wordt de verontreiniging als mobiel beschouwd, doordat in het grondwater
concentraties van de verontreinigende stof boven de tussenwaarde worden aangetroffen
(rapport Mol, pagina 17). ln het rapport wordt opgemerkt dat het een momentopname
betreft en dat naarmate de periode tussen de uitvoering van dit onderzoek en het gebruik
van de resultaten langer wordt, dit van invloed kan zijn op de representativiteit van het
document (rapport Mol, pagina 20).

Op 20 december 20L7 heeft D66 Roosendaal vragen gesteld aan wethouder Theunis over
deze vervuilde grond in Wouw, nabij het nieuwbouwplan De Hoogt. D66 Roosendaal dankt
wethouder Lok voor zijn antwoorden van ll januari 20t8.

066 Roosendaal is echter nog niet gerustgesteld over het vooralsnog bewust laten zitten
van de sterk verontreinigde grond en het sterk verontreinigde grondwater. D66 maakt zich
zorgen over de mogelijke gevolgen van deze sterke verontreiniging voor onze inwoners.
D66 Roosendaal heeft daarom nog een paar vragen voor wethouder Theunis.

1) Wat is het risico van verspreiding van de genoemde sterk verontreinigde grond en het
sterk verontrein igde grondwater?

2) Wat zijn de gezondheidsrisico's voor inwoners van onze gemeente bij verspreiding van
de genoemde sterk verontreinigde grond en het sterk verontreinigde grondwater?

Aangezien het rapport Mol zelf spreekt van een 'momentopname' en spreekt over een
'mobiele verontreiniging'vindt D66 Roosendaal het tijd voor nieuw bodemonderzoek.

3) ls de wethouder bereid nieuwe bodemonderzoek uit te laten voeren?

Nomens D66 Roosendoal,

Alex Raggers

Fractievoorzitter



Wij beantwoorden de vragen als volgt.

1. De omvang van de sterke grondwaterverontreiniging, zoals vastgesteld door adviesbureau Mol
in het bodemonderzoek ("Nader bodemonderzoek Plantagebaan 57 Wouw", projectnummer
40639, d.d. 16 december 2015), is 150 m3. ln de grond is de omvang geschat op 250 m3.

ln de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013 is het criterium waar gesproken wordt van een
onaanvaardbaar verspreidingsrisico gelegd bij een omvang van minstens 6.000 m3 sterk
verontreinigd grondwater. Het gehalte van 150 m3 valt daar dus ruim onder.
Verder is door de provincie al eerder geconcludeerd in het NAVOS-rapport (Nader onderzoek
voormalige stortplaatsen; fa. v.d. Veldt is gevestigd op een voormalige stortplaats) van 25 april
2007 dat voor deze locatie geen sprake is van verspreidingsrisico's.

De bodem in deze omgeving bestaat voornamelijk uit zand op leem en klei (de stortplaats is

ontstaan door leem-, kleiwinning voor de nabijgelegen steenfabriek waarna deze is opgevuld).
Dit belemmert de verspreiding van minerale olie via het grondwater. Dat blijkt al uit de rapportage
van het verkennend bodemonderzoek dat adviesbureau Mol eerder heeft uitgevoerd op een deel
van het terrein van de firma. Van der Veldt ten noorden van de bodemverontreiniging. Daarbij is

geen minerale olie in het grondwater aangetroffen in de 4 geplaatste peilbuizen (Rapport
"Verkennend bodemonderzoek Plantagebaan 57 Wouw", projectnummer 40641/40638, d.d. 6
november 2015). Dat wordt ook nog eens bevestigd door de rapportages van
bodemonderzoeken, die recentelijk zijn uitgevoerd ter plaatse van het plangebied De Hoogt.

Minerale olie is niet aangetroffen in de bodem, behoudens in een fundatielaag onder de

Bulkstraat. Daar is echter sprake van een zeer lichte verontreiniging. Omdat het hier om een
motorolie-achtig patroon gaat, is eerder de relatie te leggen met het gebruik van de weg door
gemotoriseerd verkeer waarbij de minerale olie via wegbermen onder het fundatiepakket is

terecht gekomen.

Dit betreft de volgende rapportages (bijgevoegd):

¡ Bodem-, waterbodem en asfaltonderzoek Plantagebaan in gemeente Wouw, Arcadis BV,

d.d. 5 juli 2017;
o Verkennend bodemonderzoek "De Hoogt" Bulkstraat ong. Wouw, Wematech Bodem

Adviseurs BV, projectnummer VBE-50170605, d.d. I december 2017.

Er is geen sprake van bodemverontreiniging, die gezondheidsrisico's oplevert, en ook in de
toekomst zal dit niet zo zijn, omdat er geen onaanvaardbaar verspreidingsrisico is.

3. Gelet op antwoord no. 2 is er geen aanleiding om dit te doen

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
De wethouder voor Ruimtelijke ordening,
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