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Afhandeling toezegging bodemverontreiniging Ballastput en N18

Inleiding
In de extra raadsvergadering van 31 augustus 2010 over het wegtracé van de N18 heeft wethouder
Markink de toezegging gedaan om de gemeenteraad inzicht te geven in de bodemverontreiniging nabij de
Ballastput in Eibergen. Om duidelijkheid te geven over deze kwestie heeft op woensdag 29 september een
gesprek plaatsgevonden tussen de heer Pelle (raadslid PvdA) en de heer M. Meijer van de afdeling
Ruimte en Projecten.

Toelichting op bodemverontreiniging
Als eerste is toegelicht dat het gaat om het voormalige bedrijfsterrein van Heinhuis. En niet de Ballastput.
Aangegeven ïs dat het voormalige bedrijfsterrein van Heinhuis ernstig verontreinigd is geraakt als gevolg
van de toenmalige bedrijfsmatige activiteiten. Ook is hier sprake van een voormalige ondergrondse
vuilstort.

Gezien de ernst en omvang van beide bodemverontreinigingen is Gedeputeerde Staten van Gelderland
het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. In 2003 is een start gemaakt met de
aanpak van de bodemverontreiniging. In een beschikking heeft GS van Gelderland ingestemd met het
saneringsplan. Uitgangspunt is een functiegerichte grondsanering van het voormalige bedrijfsterrein en
een kosteneffectieve grondwatersanering van de voormalige vuilstort.

Grondsanering
De grondsanering is in 2003 tot en met 2007 uitgevoerd en heeft bestaan uit het aanbrengen van een
schone leeflaag op de verontreinigde grond. Hierdoor is direct contact met de verontreinigde grond niet
meer mogelijk (geen humane risico's). Op 28 april 2008 heeft GS van Gelderland ingestemd met de
grondsanering. Vanuit de Wet bodembescherming gelden er gebruiksbeperkingen. Zo moet het huidige
gebruik gehandhaafd blijven en zijn graafwerkzaamheden in de verontreinigde grond uitgesloten. Mits
goedkeuring van het bevoegd gezag is verkregen.

Grondwatersanering
De grondwatersanering bestaat uit het verwijderen van de grondwaterverontreiniging met benzeen door
natuurlijke afbraak en het voorkomen van verdere verspreiding. Controle vindt plaats aan de hand van een
grondwateronderzoek. Hiervoor is een groot aantal peilbuizen geplaatst.
Een eis van het bevoegd gezag is om gedurende een tijdstraject van 10 jaar om de 18 maanden een
monitoringsronde uit te voeren. Ook zijn er actiemomenten vastgelegd als de benzeen concentratie in de
peilbuizen toeneemt of verplaatst. Dit om verplaatsing naar het grondwaterwingebied 'Olde Eibergen' in
een vroeg stadium te signaleren en hier een actie aan te koppelen.
De grondwateronderzoeken van december 2008 en februari 2010 zijn besproken. Inclusief een toelichting
op de contour van de grondwaterverontreiniging (benzeen).
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AI deze onderzoeken zijn aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt. Op basis van het laatste onderzoek
hebben zij ons per brief laten weten dat de volgende monitoringsronde in april 2011 moet plaatsvinden.
Deze brief is bij ons binnengekomen op 26 mei 2010 en is ook besproken tijdens het gesprek. Ook is
aangegeven dat de firma Heinhuis en de omwonenden in kennis zijn gesteld van beide
grondwateronderzoeken en de brief van provincie Gelderland.

Wegtracé N18
Het wegtracé van de N18 doorsnijdt mogelijk een gedeelte van bodemverontreiniging op het terrein van
Heinhuis. Niet milieutechnisch maar vooral constructief zijn maatregelen nodig om het oude stortpakket op
te pakken en af te voeren. Dit omdat afval instabiel materiaal is. Hierop kun je geen goede fundering van
de weg leggen. Voor het afgraven is toestemming van de provincie nodig omdat het een (kadastraal)
geregistreerde bodemsaneringlocatie is. Hierover moet RWS met gemeente Berkelland, firma Heinhuis en
GS overleg voeren over de wijze van sanering en de reeds gemaakte kosten van de uitgevoerde
saneringen.

Geen acties noodzakelijk
De heer Pelle gaf aan dat na deze toelichting er voldoende duidelijkheid is gegeven over de
bodemvervuiling in relatie tot de ontwikkelingen van het nieuw aan te leggen wegtracé van de N18.
Aanvullende acties richting gemeenteraad zijn op dit moment dan ook niet noodzakelijk. De heer Pelle gaf
aan de resultaten van het grondwateronderzoek van april 2011 met belangstelling tegemoet te zien. De
grondwateronderzoeken uit 2008 en 2010 evenals de brief van de provincie Gelderland van 26 mei 2010
zijn hem toegestuurd.

MM
19/11/2010.
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Borculo,  30 september 2010

Geachte raad,  

De volgende aan de raad gerichte stukken zijn ontvangen:

A. Ingekomen stukken.

1. Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen

1. Brief van dorpshuis “De Zunnekamp” (Geesteren) over de afschaffing van het 
exploitatiesubsidie voor het dorpshuis;

2. Brief van Stichting ’t Haarhoes Noordijk en Stichting Noordijks Belang over de 
voorgenomen stopzetting van de exploitatievergoeding voor Stichting ’t Haarhoes 
Noordijk;

3. Brief van de Vrijwillige Intensieve Thuiszorg en Mantelzorg Oost-Gelderland over het 
afbouwen van de subsidie;

4. Brief van Geesterens Belang over het voornemen de exploitatiesubsidies voor 
dorpshuizen en kulturhuzen af te bouwen;

5. Brief van Nienhuis grondverzet B.V. over intrekking verzoek tot planherziening 
Flipsweg 13 / 13A in Rietmolen;

6. Brief van Kulturhus ’t Stieltjen (Haarlo) over het voornemen de exploitatiesubsidie af 
te bouwen;

7. Brief van Wernand Partners namens, de heer en mevrouw Visser, exploitanten van 
cafetaria De Koppel, over een pleidooi voor continuering van de bedrijfsactiviteiten op 
huidige locatie als gevolg van het bestemmingsplan ‘De Koppel 2010’;

8. Email van A. ter Haar (Ruurlo) over de voorgenomen bezuinigingen;
9. Email van de Regio Achterhoek over toezending van de agenda voor de vergadering 

van het Algemeen Bestuur op 22 september en verslag van de vergadering van 30 juni 
2010;

10.Brief van de Raad van State over toezending van de uitspraak in het geding van 
     R. Nieuwenhuis (Borculo) in verband met de wijziging van het bestemmingsplan ‘Borculo, 
     Schollenkamp wijziging Kooweide (2009)’;
11.Email van de gemeente Wormer over toezending van een motie over brandstoftoeslag 
     voor minima;
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B.  Mededelingen.

Tot op heden zijn er geen mededelingen te doen.
C. Toezeggingen  (raad t/m 14-09-2010)  

Volgnr. Omschrijving toezegging Datum
toezegging

Streefdatum 
gereed

Datum gereed

1. Mogelijkheden onderzoeken voor 
het opstarten van een 
belastingkantoor in de Achterhoek

06-11-2008 December 2010

2. Via Gebiedscommissie een 
praktische aanpak zoeken om 
lichtvervuiling te voorkomen

27-10-2009 September 2010 Afgehandeld
raad september

3. Stand van zaken invulling van 
voormalige basismarkt neede

27-10-2009 loopt mee in 
Neede VIP

Afhankelijk van 
voortgang

4. Informeren over autonome factoren 
die ervoor zorgen dat de bieding en 
de plannen over Huize de Kamp 
niet voor 01-07-2010 kunnen zijn 
ingediend

26-01-2010 1 juli 2010 Afgehandeld

5. Evaluatie jeugdbeleid 26-01-2010 December 2010

6. Stand van zaken acties naar 
aanleiding van rekenkamer-
onderzoek verbonden partijen

01-06-2010 1 november 2010 
en verder 1 april 
2011

7. Informeren als de provincie geen 
financiële bijdrage verstrekt voor de 
restauratie van de kerktorens

29-06-2010 September 2010 Afgehandeld
raad 14-09-2010

8. Inzicht geven over grondvervuiling 
bij ballastput in verband met aanleg 
N18

31-08-2010

9. Informatie over ledenaantal 
bibliotheek

14-09-2010

33

PvdA n.a.v. vragen 31 augustus 2010
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