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Motie over een niet geagendeerd onderwerp
Besluit in de Raad dd. 14 maart 2018
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Onderwerp van de motie ‘Verzoek bodem- en grondwateronderzoek De Belt’
De Raad,
gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat;
•
•
•

er in het raadsvoorstel verplaatsing Gasontvangstation (dec. 2017) melding
wordt gemaakt van geconstateerde ernstige grondverontreiniging op en
nabij de Belt;
ruim tien jaar geleden verrichte monitoring liet zien dat er vanuit de
voormalige stort verspreiding van verontreiniging in het grondwater had
plaatsgevonden;
er ondanks een eerder gedane toezegging van het college en de
mededeling van de thans verantwoordelijk wethouder dat De Belt
regelmatig wordt gemonitord na 2007 geen monitoring van De Belt en zijn
omgeving heeft plaatsgevonden;

Verzoekt het college;
• op zo kort mogelijke termijn door een gekwalificeerd onderzoeksbureau
onderzoek te laten uitvoeren naar de bodem- en watergesteldheid op, onder en
tot op in elk geval een afstand van vijftig meter buiten de grens van de
voormalige vuilstortplaats De Belt;
• de raad te informeren over de uitslag van dat onderzoek en tegelijkertijd aan te
geven of periodieke monitoring van de situatie op, onder en rond De Belt al dan
niet gewenst is;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
In het raadsvoorstel verplaatsing van het Gasontvangstation (GOS) naar de Noordschil, dat
in december 2017 in de raad is behandeld, wordt gemeld dat bodemmonsters hebben laten
zien dat de grond onder en nabij De Belt ernstig is vervuild. Tijdens de raadsvergadering
van 6 december jl. liet de verantwoordelijk wethouder weten dat de voormalige
vuilstortplaats regelmatig wordt gemonitord op mogelijke vervuiling. Uit de beantwoording
van door de BOP schriftelijke gestelde vragen kwam echter naar voren dat er ná 2007 van
monitoring geen sprake is geweest. De in genoemd raadsvoorstel opgenomen mededeling
aangaande ernstige vervuiling op en nabij De Belt blijkt gebaseerd te zijn op in 2017
verricht onderzoek.
De kans dat er in en rond de voormalige vuilstort De Belt verspreiding naar het grondwater
en de omgeving van vormen van verontreiniging plaatsvindt kan niet worden uitgesloten.
Daarom is volgens de indieners van de motie periodiek monitoren van De Belt op zijn
plaats. Gelet op de in 2007 door het college gedane belofte ‘het allemaal scherp in de
gaten te blijven houden’ zou verondersteld mogen worden dat ook het college van die
noodzaak doordrongen is. Nu er van monitoring sinds 2007 blijkbaar geen sprake is
geweest en het raadsvoorstel verplaatsing GOS meldt dat uit bodemmonsters is gebleken
dat de grond onder en nabij De Belt ernstig is vervuild, met in het achterhoofd de melding
van de Dienst Water en Milieu van ruim tien jaar geleden dat het grondwater in en rond de
stort sterk was verontreinigd met nikkel, arseen en minerale olie, is een nieuw onderzoek
naar de (bodem-)water en grondgesteldheid onder en rond de Belt op zijn plaats. Al naar
gelang de uitkomst van dat onderzoek ziet de raad graag de vraag door het college
beantwoord of periodieke monitoring al dan niet gewenst is.

