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Schriftelijke vragen aan het college

!

Datum: 27 december 2017
Onderwerp : Bodemverontreiniging op en nabij de Belt
Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden:
1. Op welke momenten ná 2007 is het grond- en oppervlakte water onder en nabij de
Belt inclusief de Beltvijver gemonitord en wat verstaat het college onder monitoring?
2. Wanneer vond de laatste inspectie plaats van de beschermende afdeklaag schone grond
op de Belt?
3. Indien er van monitoring en schouw van de beschermende afdeklaag ná 2007 geen
sprake is, hoe verhoudt zich dat dan tot de toezegging van het college in 2007 dat de
situatie ter plaatse ‘scherp in de gaten’ zal worden gehouden?
4. In het raadsvoorstel verplaatsing GOS wordt gemeld dat bodemonderzoek is
uitgevoerd op locatie 2 en dat uit dat onderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse ernstig
is vervuild. Wanneer heeft dat onderzoek plaatsgevonden en op welke plekken zijn de
boringen verricht?
5. Er bestaan woningbouwplannen voor de Noordschil waarbij hoogstwaarschijnlijk ook
de Beltvijver zal worden betrokken. Dat betekent dat dit water ongetwijfeld meer dan
thans al het geval is een recreatieve functie gaat krijgen. Kunt u garanderen dat gelet
op het feit dat eerder is vastgesteld dat zich in de waterbodem van de Beltvijver
concentraties zink bevinden gelegen boven het maximaal toelaatbaar risico, het
recreëren op, in en langs het water van de Beltvijver geen risico’s met zich meebrengt
voor de volksgezondheid?
6. De gebruikers van het nabij de Belt gelegen volkstuincomplex maken voor het
besproeien van hun gewassen gebruik van oppervlaktewater uit nabij gelegen sloten.
In 2007 meldde het college dat aan het gebruik van dat water geen risico’s waren
verbonden. Kan het college garanderen dat de constatering van destijds nog steeds
geldt en zo ja, waar baseert het college die mening op?

Toelichting:
In het raadsvoorstel aangaande de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen
Gasontvangstation wordt gemeld dat uit bodemonderzoek op en nabij de locatie van de
voormalige vuilstortplaats de Belt is gebleken, dat daar sprake is van ernstige
verontreiniging van de bodem. Na eerder geconstateerde ernstige verontreiniging van
zowel het grondwater onder de Belt als het bodemslib van de daarnaast gelegen Beltvijver
én het ontbreken van een voldoende beschermende afdeklaag met schone grond op de
Belt, beloofde het college in 2007 dat de situatie op en rond de Belt ‘scherp in de gaten’
zal worden gehouden.
Uit een door de ambtelijke organisatie op 18 december jl. opgemaakt memo naar
aanleiding van onze vraag gesteld tijdens de raadsvergadering van 6 december jl. of het
water onder en rond de voormalige vuilstortplaats de Belt wordt gemonitord en welke
onderzoeksresultaten dat heeft opgeleverd, kan niet worden opgemaakt dat er sinds 2007
nieuwe onderzoeken ter plaatse hebben plaatsgevonden.
Het behoeft geen betoog dat de aan de Drakenburgerweg gelegen voormalige
vuilstortplaats gelet op de voor mens en milieu gevaarlijk stoffen die zich daarin bevinden
een blijvende zorg moet zijn voor het gemeentebestuur. Als er inderdaad in de afgelopen
tien jaar geen monitoringen op en nabij de Belt hebben plaatsgevonden dan is dat strijdig
met de in 2007 door het college gedane belofte en bovendien verontrustend.
Ondertekening en naam,
Baarnse Onafhankelijke Partij,
Kees Koudstaal

