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Onderwerp: Beoordeling verontreinigingssituatie terrein en omgeving voormalige stortplaats 

Reethsestraat en de samenhang met de aanleg van de toegangsweg naar de gep)ande raitterminal. 

1. Inleiding 
De provincie Gelderland is voornemens om op en naast het rangeerterrein van de Betuweroute een 

railterminal aan te leggen. Hiervoor hebben Provinciale Staten van Gelderland op 7 juli 2021 een 

Inpassingsplan vastgesteld met als kenmerk NLJMRO.9925.RailterminalGLD-vaOl. Het tnpassingsplan 

is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. 

Ten behoeve van de ontsluiting van de railterminal zal een toegangsweg worden aangelegd, die voor 

een groot deel paraUel loopt aan de Betuweroute en ter hoogte van het viaduct Rijksweg-Zuid afbuigt 

naar het Noorden en dan een aansluiting krijgt op het begin van de Reethsestraat. 

De bocht van de toegangsweg van de railterminal gaat door een braakflggend terrein l open met een 

totaaloppervlakte van 9.250 m2, kadastraal bekend als ELST M 1473. Het zuidoostelijk deel van dit is 

een voormalig stortterrein uit de jaren zestig. Ten opzichte van het ontwerp Inpassingsptan is de 

geplande toegangsweg naar het noordwesten verschoven. 

Figuur 1: Ruimtelijke plannen.nI: Provincloal Inpassingsplan Railterminal, onderdeel toegangsweg 
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Figuur 2: Geoportaal Gelderland.. locatie voormalig stortterrein Reethsestraat. 

In de periode van 1996 tot 2007 zijn - mede in verband met de aanleg van de Betuweroute met het 

bijbehorende viaduct in de Rijksweg Zuid - het diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Ten aanzien van het voormalige stortterrein is er sprake van een geval van bodemverontreiniging. De 

oppervlakte van de stortplaats bedraagt circa 2.500 m2. Uit onderzoek is gebleken dat de 

grond/stortmateriaal sterk is verontreinigd met koper, load en zink. Het grondwater is Iicht 

verontreinigd met arseen, chroom, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen. 

2. Vraagstelling 
1. Is er in verband met de verontreiniging van de voormalige stortplaats voldoende informatie over 

de bodem van het nabijgelegen wegtrac白 aanwezig of dient er nog aanvullend onderzoek dan 

wel maatregelen te warden uitgevoerd? 

2. Is de verplichting uit artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.2 van de Awb 

voldoende ingevuld? 
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3. Werkwijze 

3.1 Verstrekte en openbare documenten 

Door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn 38 documenten aan de gemeente Overbetuwe 

verstrekt, die betrekking hebben op de uitgevoerde bodemonderzoeken in en rondom de voormalige 

stortplaats, deelsaneringen en besluitvorming daarover. Deze documenten zijn door de fractie van 

Burgerbelangen OverBetuwe (BOB) in de gemeenteraad van Overbetuwe aan mij voorgelegd. Verder 

heb ik geraadpleegd de documenten van het ontwerpbesluit Inpassingsplan en het definitieve 

lnpassingsplan Railterminal. 

Bij de 38 door de ODRA verstrekte stukken zijn een groot aantal stukken die betrekking hebben op de 

onderzoeken en de deelsanering op het zuidoostelijke deel van het voormalige stortterrein (project 

ELO21), een deelsanering langs de Reethsestraat (EL318) en het ophogen van het viaduct over de 

Betuweroute met 10.000 m3 Iicht vervuilde grond. Omdat de toegangsweg langs de (noord)westelijk 

zijde van het voormalige stortterrein loopt kunnen al deze documenten buiten beschouwing worden 

gelaten. Het betreft 32 documenten. 

In de diverse stukken Grondbank GMG en RoyalHaskoningDHV wordt verwezen naar andere 

bodemonderzoeken, die ik voor die auteurs aismede ook voor mu」 niet (meer) beschikbaar zijn. 

3.2 Beoordeelde documenten 

De volgende documenten zijn in verband met de aanleg van de toegangsweg door mij verder 

beoordeeld: 

1. Verkennend Bodemonderzoek Reethsestraat 3 te Elst, Arns Milieutechniek Oost, 22-

11-1996, Rapportnummer: 30146020 (ODRA-nr. 02705500). 

2. Nader Bodemonderzoek Fase 2 aan Rijksweg Zuid (Betuwecode: EL318), Grontmij - De Weger 

VoF, 22 september 1998, Rapportnummer: 51191 /U/adt/PBR/RAP/DO/4327/NiB, (ODRA-nr: 

02705393 of 02705469); 

3. 	Nader Bodemonderzoek aan de Reethsestraat (Betuwecode: ELO21), Grontmij - De Weger V0F, 

20 september 1999, Rapportnummer 51191 /U/adt/PBR/RAP/DO/5001 /NiB, (ODRA-nr: 

02705391); 

4. Verkennend Onderzoek Stortplaatsen Gelderland, Reethsestraat 3 te EIst, De Straat Milieu 

adviseurs, 16 mci 2003, Rapportnummer B5210, (ODRA-nr: 02776189); 

5. Actualiserend bodemonderzoek Perceel: Rijksweg Zuid te Elst, Adfero, 20 november 2005 

Rapportnummer: 05070601, (ODRA-nr: 00255729); 

6. Plan van Aanpak Voormalige Stortplaats "Reethsestraat" EIst, Grondbank GMG, 9 februari 2007 

Kenmerk: 04/E07/02, (ODRA・nr: 00255729); 

7. Beschikbare informatie voormalige stortplaats Reethsestraat 3 te Elst, Royal HaskoningDHV, 5 

februa ri 2018, ke nme rk: T&P BF7530N001 D0.2 (b_NL. IMRO. 9925. RailterminaIGLD-voOl_tb5) 

8. Milieueffectenstudie Railterminal Gelderland, Royal HaskoningDHV, 30 augustus 2017, kenmerk: 

T&PBF 1363-101 ROOl FOl (b_NL. IMRO.9925. RaiIterminaIGLD-vaOl_tb3.pdf) 

9. Vooronderzoek Bodem RIG, Royal HaskoningDHV, 12 februari 2019, kenmerk: 

TP B65020R003 F1.0 (bNL. IMRO.9925. Rai/terminolGLD-vaOl_ tL'4.pdf) 

10. Milieueffectrapport Railtermina I Gelderland, TAUW, Kenmerk R001-1274790EZM-V05-mdg-NL, 

21 augustus 2020, (b_NL. IMRO. 9925. Railtermina/GLD-vaOl_ tb27.pdf) 

11. Historisch Bodemonderzoek RIG, Royal HaskoningDHV, 30 augustus 2017, kenmerk: 

T&PBF1876ROO4FO1, bij lage 13 ME R (b_NL. IMRO.9925. RailterminalGLD-vaOl_tb28.pdf) 

12. Planverbeelding Railterminal, SAB, nr. 170537.01, 10-05-2021 (NL. IMRO.9925.RailterminolGLD-

vaOl) 
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4. Beschouwing van de voor$iggende gegevens 

4.1 Verkennend Bodemonderzoek Arns 1996 

Naar aanleiding van de geplande bouw van een tankstation is door Arns Milieutechniek Oost in 1996 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
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Figuur 3: Monstername punten en peilbuizen Verkennend onderzoek Arns 1996. 

De onderzoekslocatie is gespUtst in deeHocatie I (ten westen, noorden en oosten van het gedempte 

yen) en in een deellocatie II (het gedempte yen) met de voormalige stortplaats. 

Het rapport stelt het volgende: 

Ult gegevens van bet TNO-Instituut voor grondwater en Geo-Energie (TNO-/GG) te Deift b/Ijkt dat de 

algemene grondwaterstromingsrichting in bet eerste watervoerend pakket (op een S diepte van circa 

3-25 m- my.) westelijk is. De stromingsrichting van bet freatisch grondwater zal a/s gevo/g van de 

gedempte en bestoande water/open en de be graven rivierbedding uiteenlopend zijn. 
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Deellocatie 1, Rest onderzoekslocatie 

Verspreid over de onderzoekslocatie worden 26 grondboringen tot 0,5 rn-mv. verr!cht, waarvan 8 

grondboringen worden doorgezet tot 2,0 rn-mv. 3 diepe boringen worden afgewerkt met een peilbuis. 

In een aantal boringen zijn zintuiglijke verontreinigingen waargenomen. Het zintuiglijk verontreinigde 

monster 1.11 is geselecteerd voor separate analyse. In deze boring zijn kooldeeltjes waargenornen en 

geanalyseerd op mogelijke aanwezigheid van PAK en zware metalen. 

Zowel de boven- a/s de ondergrond is niet verontreinigd met de geana/yseerde parameters. 

Het grondwater is /icht verontreinigd met het zware rnetaal nikkel1 en de aromatische verbindingen 

tolueen, ethylbenzeen en sam xylenen. De EOX-parameter is verhoogd. 

Orndat de gemeten concentrcities in het grondwater de streefwaarden overschrijden maar beneden 

de waarden blijven waarboven een nader onderzoek noodzakelijk is (S+l)/2, wordt het grondwater a/s 

licht verontreinigd beschouwd. 

Deellocatie I!, gedempte yen, voormalige stortplaats 

Verspreid over de deellocatie worden 4 grondboringen tot 2,0 rn-mv. verricht, waarvan grondboring 

wordt afgewerkt met een peilbuis. 

De bovengrond (0,0-0,5 rn-mv) is licht tot matig verontreinigd met zware metalen. Het betreft een 

rnatige verontreiniging met zink. Daarnaast is er een Iichte verontreiniging met koper, load, nikkel, 

cadmium en kwik. Tevens is er sprake van een lichte PAK-verontreiniging. De EOX- parameter is 

verhoogd. 

De ondergrond (0,5-2,0) is sterk verontreinigd met zware metalen. Het betreft een sterke 

verontreiniging met zink en load. Daarnaast is er sprake van een matige verontreiniging met koper en 

een Iichte verontreiniging met nikkel, cadmium en kwik. Tevens is er sprake van een /ichte PAK-

verontreiniging. 
Het grondwater is licht verontreinigd met de aromatische verbindingen tolueen en sam xylenen. 

4.3 Actualiserend bodemonderzoek Perceel: Rijksweg Zuid te Elst, 2005, 

Plan van Aanpak Voormalige Stortplaats "Reethsestraat" EIst van de Grondbank GMG 

In opdracht van het samenwerkingsverband Arns - Brunet is door Adfero te Dieren in 2005 een 

actualiserend bodemonderzoek verricht op hel perceel Rijksweg Zuid le EIst. Dit in verband met de 

toen voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het realiseren van een tankstation op 

die locatie. De tweede reden voor dit onderzoek was de onduidelijkheid over de juiste omvang van 

het voormalige stortterrein. De grens zou verder in noordelijke richting liggen, als eerder 

aangenomen. Dit onderzoeksrapport is als bijlage 7 opgenomen in het Plan van Aanpak Voormalige 

Stortplaats "Reethsestraat' Elst van de Grondbank GMG van 9 februari 2007. 

Tijdens dit onderzoek zijn noordwestelijk van het oude stortterrein 5 peilbuizen geplaatst. Voor de 

aanleg van de toegangsweg zijn deze 5 peilbuizen van belang. 

'Circa 80 m ten noordwesten van de stortlocatie is een peilbuis met een fllterdiepte van 2,5 rn-mv geplaatst. 
Net  betreft peilbuis 1.8. Voor de aanleg van de toegangsweg is deze peilbuis van belang. Hier was het 
grondwater dus Iicht verontreinigd (zie pag. 47 van het rapport). 
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Figuur 4: Monstername punten en peilbuizen actualiserend bodemonderzoek 2005. 

Dit rapport stelt onder meer het volgende: 

Het grondwater stroomt op ongeveer 1,20 meter minus maaiveld in noordweste/ijke richting. 

Er is voor gekozen om het grondwater op ongeveer 3,5 meter minus maaiveld, zowel a/s op 1,20 

meter minus maaive/d /e controleren. Met de bemonstering op 1,20 meter minus moaive/d 

bemonsteren wij ook een eventue/e film of drifflaag. Door monsters te nemen op 3,50 meter minus 

maaive/d controleren wij het doorstromende water onderin het gemeentestort. 

Twee van de viff peilbuizen peilbuis 2 en 3) zIjn snijdend geplaatst en drie van de vijf peilbuizen 

(peilbuis 1,4 en 5) zijn die per geplaatst. 

Uit de tabe/ op pagina 14 blijkt dat in het grondwater het zware metaa/ kwik, minerale olie, aromaten 

en gechloreerde koo/waterstoがen nergens verhoogd aangetroがen is. 
De zware meta/en arseen en cadmium komen 麗 nmaa/ /icht verhoogd voor en viermaal onder de 

streefwaarde. Het metoal zink geeft twee lichte verhogingen acm. 
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De zware metalen chroom en koper komen viermaal licht verhoogd voor en肥 nmaal matig verhoogd. 

Lood komt tweemaal licht verhoogd voor en" nmaal ernstig verhoogd voor. Een verhoging met 

zware metalen in bet grondwater komt op zich niet vreemd over. Grontmij de Weger maakt in hun 

rapport ult 1999 a! melding van zware metalen haven interventiewaarde in het voormalig 

gemeentestort. De zware metalen koper, kwik, load en nikke! zijn toen in verhoogde waarden 

aangetroffen. Omdat de verhoging van load boven interventiewaarde duidelijk afwijkt van de andere 

waarden wordt peilbuis 5 nogmaa/s bemonsterd. 

Dinsdag 15 november (2005) jon gst leden hebben wi] een tweede grondwatermonster uit peilbuis 5 

genomen en bet laboratorium gevraagd dit watermonster op load te analyseren. De analyse van he! 

? monster geeft een concentratie van 70 pg/I. Daze concentratie is een matige verhoging ten 

opzichte van de streefwaarde. Deze concentratie past in het beeld van de andere concentraties. We 

beschouwen de eerste analyse als een incidentele verhoging. 

Bij de conclusies stelt dit rapport het volgende: 

Omdat in het avenge terrein de grond nauwe!ijks verhoogd is en de aangetroffen waarden in het 

grondwater a! op tien tot twintig meter afstand van het voormalige stort maximaal matig vervuild 

zijn, is bet plan de voormalige gemeentestort middels een IBC- aanpak te behandelen haalbaar. 

Wij bevelen wel aan om, voor zover de controlewerkzaamheden die aan een categorie II bouwwerk 

kieven dit a! niet verplich ten, stroomafwaarts aan de voormalige gemeentestort de kwaliteit van 

het grondwater op de perceelsgrens te monitoren. 

In paragraaf 2.3.6 van het Plan van Aanpak Voormalige Stortplaats "Reethsestraat" Elst van de 

Grondbank GMG is aangegeven dat een harde conclusie met betrekking tot de stortcontour 

ontbreekt. 

4.4. Notitie / Memo Royal HaskoningDHV bij voorontwerp PIP februari 2018 

De notitie/memo van Royal HaskoningDHV van 5 februari 2018 betreffende de beschikbare 

informatie voormalige stortplaats Reethsestraat 3 te Elst, met kenmerk T&PBF753ONOO100.2 was als 

bijlage 5 bij het ontwerp lnpassingsplan gevoegd. Deze notitie/memo behoort niet meer tot de 

bijlagen bij het definitieve lnpassingsplan. 

In paragraaf 5 van deze notitie/memo is een evaluatie opgenomen van de beschikbare gegevens uit 

de eerdere bodemonderzoeken, waarbij onder meer het volgende is gecoricludeerd: 

- 	De onderzoeksgegevens z!jn gedateerd. Hoewe! op basis van de indertijd vastgestelde 

verontreinigingssituatie (grondverontreiniging met niet mobiele stoffen, 

grondwaterverontreiniging stabiele situa阿geen substantile wijzigingen worden verwacht, is 

actualisatie nodig met het oog op de voorgenomen werkzaamheden; 

ー 	De exacte omvang van de stort is niet bekend aangezien de westelijke en noordelijke begrenzing 

onvoldoende zijn vastgesteld. Voor zover bekend is geen invulling gegeven aan het door de 

pro vincie gewenste sleuvenonderzoek. 

In paragraaf 6 van deze notitie/memo is naar aanleiding van het verschuiven van de toegangsweg in 

noordwestelijke richting net langs het start het volgende opgenomen: 

- 	Bij uitvoering van de nieuwe variant, waarbij op de stortplaats geen werkzaamheden zijn 

voorzien, zijn vanuit milieukundig oogpunt geen onderzoek of maatregelen nodig. Ook als 
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eigenaar van de stortp/aats zijn er vanuit de wet- en regelgeving geen verp/ichtingen tot het 

nemen van saneringsmaatregelen. 

- 	A/s de pro vincie eigenaar wordt dan gaat de stortplaats in beheer bif de provinciale 

beheersorganisatie voor stortplaatsen. Hier heeft nog geen afstemming mee p/oats gevonden. 

ー 	Aandachtspunt is het uitvoeren van onderzoek noar zetting van de weg. Hierbij dient oak de 

invloed van de stortp/aats te worden meegenomen. 

ー 	Verder is de waterhuishouding een aandachtspunt. Hierbij dient te worden voorkomen dat de 

benodigde voorzieningen (bijvoorbee/d een aan te leggen wotergang naast de weg) raakvlakken 

kennen met de stortplaats, onders zijn mogelijk we/ saneringsmaatrege/en vereist. 

4.5 Nadere beschouwing MER, PIP en andere documenten 

In paragraaf 6 van deze notitie/memo wordt gesteld bij uitvoering van de nieuwe variant, waarbij op 

de stortplaats geen werkzaamheden zijn voorzien, er vanuit milieukundig oogpunt geen onderzoek of 

maatregelen nodig. Deze passage komt terug in het MER en de verdere uitwerking van het 

Provinciaal lnpassingsplan. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de conclusie uit het Adfero-rapport am 

stroomafwaarts aan de voormalige gemeentestort de kwaliteit van het grondwater op de 

perceelsgrens te monitoren. Deze monitoring heeft nooit plaatsgevonden. 

Volgens het Adfero-rapport is het plan om de voormalige gemeentestort middels een IBC- aanpak te 

behandelen haalbaar. In het Plan van Aanpak Voormalige Stortplaats "Reethsestraat" EIst van de 

Grondbank GMG ult 2007 is aangegeven op welke wijze de voormalige stortplaats kan worden 

voorzien van een afdeklaag. 1k stel vast dat aan deze IBC-aanpak geen uitvoering is gegeven. Uit 

voornoemde beoordeelde documenten blijkt dat de dikte van de afdeklaag thans op diverse plaatsen 

slechts 10 cm is terwijl deze afdeklaag 1,0 meter zou moeten zijn. Zoals uit de planverbeelding en 

andere tekeningen behorende tot het PIP blijkt is na de aanleg van de toegangsweg het voormalige 

stortterrein op een eenvoudige wijze te betreden, terwijl dat nu niet het geval is. Er is op deze plek 

planologisch niet voorzien in een (verhoogde) groenstrook, watergang o.i.d. Een nadere beschouwing 

van de betreedbaarheid van de voormalige stortplaats en het ontbreken van een goede afdeklaag 

ontbreken in het MER en het lnpassingsplan. 

De bodemonderzoeken geven aan dat de parameter EOX is verhoogd, zowel in de voormalige 

stortplaats als in de deellocatie I, waar de toegangsweg naar de railterminal wordt aangelegd. De 

afkorting EOX staat voor Extraheerbare niet-vluchtige Organo Halogeenverbindingen. Het gaat 

hier om een somparameter die verbindingen bevat die enerzijds niet-vluchtig halogeenhoudend 

en anderzijds extraheerbaar zijn met een apolair organisch oplosmiddel (aceton/hexaan). Bij de EOX-

bepaling worden preferent de chloorverbindingen gemeten. Tot de EOX-parameter worden in 

principe alleen de minder en niet-vluchtige organohalogeenverbindingen gerekend, zoals 

bijvoorbeeld organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's), polychloorbifenylen (PCB's), 

chloorbenzenen en in mindere mate chloorfenolen. 1k merk op dat in Elst in de periode dat de 

stortplaats in de Reethsestraat in bedrijf was een productiebedrijf voor organochloorbestrijdings-

middelen was gevestigd. Een nader onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van deze stoffen is 

niet uitgevoerd. 

Een wegfundering, bodem onder elke weg, bestaat volgens de richtlijnen van de CROW uit een 

ondergrond, een onderfundering, een fundering en een asfaltlaag. De wijze van uitvoeren is sterk 

afhankelijk van de ondergrond en de toekomstige belasting van de toegangsweg. Het totale pakket 

zal zeker tussen de 0,75 en 1 meter gaan bedragen. WeIIicht is in de bocht van de toegangsweg naast 

de voormalige stort een zwaardere fundatie noodzakelijk. 
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Voornoemde notitie/memo geeft verder aan dat het uitvoeren van onderzoek naar zetting van de 

weg een aandachtspunt is. Bij dit zettingsonderzoek dient ook de invloed van de stortpfaats te 

worden meegenomen. Uit de voorliggende documenten wordt niet duidelijk in hoeverre de 

ondergrond van de toegangsweg vanwege mogelijke zettingen geheel of gedeeltelijk moet worden 

vervangen en of daarbij tot zelfs in het Iicht vervuilde grondwater zal moeten warden gegraven. 

Tot slot geeft voornoemde notitie /memo aan dat de waterhuishouding bij de toegangsweg een 

aandachtspunt is Royal Haskoning DHV geeft aan dat moet worden voorkomen dat de benodigde 

voorzieningen (bijvoorbeeld een aan te leggen watergang naast de weg) raakvlakken kennen met de 

stortplaats. Anders zijn er mogelijk wel saneringsmaatregelen vereist. 1k merk op dat het in het 

algemeen gebruikelijk is dat een weg wordt voorzien van een afwateringsvoorziening. 

4.6 Conclusie en beantwoording vraag 1 

In het MER en bet PIP wordt er kortheidshalve vanuit gegaan dat er ten behoeve van de 

toegangsweg naar de railterminal geen onderzoek of maatregelen noodzakelijk zijn in verband met 

de aanwezige voormalige stortplaats. 

Paragraaf 5 van de notitie/memo van Royal HaskoningDHV van februari 2018 met als titel 

Beschikbare inform atie voormalige stortplaats Reethsestraat 3 te EIst behorende bij het voorontwerp 

PIP geeft ondanks het gestelde in paragraaf 6 van die notitie/memo aan dat actualisatie van de 

indertijd vastgestelde verontreinigingssituatie (grond en grondwater) nodig is met het cog op de 

voorgenomen werkzaamheden. Dit is in Iijn met de eerdere aanbeveling uit het Adfero onderzoek uit 

2005 cm de kwaliteit van het grondwater blijvend te monitoren. 

De notitie/memo geeft verder aan dat exacte omvang van de start niet bekend is aangezien de 

westelijke en noordelijke begrenzing onvoldoende zijn vastgesteld. 

1k deel de eerdere conclusies van Adfero en Royal HaskoningDHV. Vanwege de oude en onvolledige 

gegevens en de wijze van aanleg van de fundatie en de mogelijke waterhuishouding van de geplande 

toegangsweg naar de railterminal acht ik een nader onderzoek van de grand en het grondwater ter 

plaatse van het wegtrac' op het perceel, kadastraal bekend als ELST M 1473, noodzakelijk, 

Een nadere beschouwing van de betreedbaarheid van de voormalige stortplaats door de aanleg van 

de toegangsweg en het ontbreken van een goede afdeklaag van het start ontbreken in het MER en 

het lnpassingsplan. 
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5. Verplichting artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening 

Het terrein met een totaaloppervlakte van 9.250 m2, kadastraal bekenci als ELST M 1473 met daarop 

de voormalige stortplaats aan de Reethsestraat heeft in het vigerende bestemmingsplan 

Buitengebied Overbetuwe de bestemmingsaanduiding "Agrarisch". Dit terwiji het perceel als zodanig 

niet voor dat doel bruikbaar is. Door het provinciaal inpassingsplan is krijgt een deel van dit terrein 

de bestemming Verkeer en de bestemming Groen. 

5.1 Handreiking Bodem bij Bestemmingsplan, Infomit 

De toelichting van een gemeentelijk bestemmingsplan dan wel een provinciaal inpassingsplan bevat 

altijd een paragraaf over de bodemkwaliteit. Deze verplichting vtoeit voort uit artiket 3,1.6 Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). In dit artikel staat een verwijzing naar artikel 3.2 Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Hierin is geregeld dat het gemeentebestuur dan wel de provincie bij haar 

besluitvorming de nodige kennis over de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. 

Het bestemmingsplan dan wet provinciaal inpassingsplan bevat een motivering over de 

bodemkwaliteit in relatie tot de boogde bestemming (functie). De (milieuhygienische) 

bodemkwaliteit moet geschikt zijn voor de gewenste bestemming. 

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van 

de bodem. Bovendien mag de bodemkwatiteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld 

graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. 

Infomil2 geeft aan dat voor het bodemonderzoek bij een bestemmingsplan I.c. provinciaal 

inpassingsptan) de volgende stappen van belang zijn: 

1. inventariseren bodemkwaliteit en verkennend bodemonderzoek 

2. aanvullend bodemonderzoek (alleen als dit nodig is) 

3. bepalen maatregelen en toets uitvoerbaarheid 

4. verwerken in bestemmingsplan 

Bij stap 1 stelt I nfomiI onder meer: 

Vaak is aan vu/lend vooronderzoek of verkennend bodemonderzoek nodig. Dit is het geval als: 

ー 	niet voor de gehele locatie voldoende bodeminformatie bekend is; 

- 	de onderzoeken verouderd zijilノ可 

ー 	uit vooronderzoek blijkt dat er mogelijk verontreiniging is. 

Meestal mogen de onderzoeken circa 5 jaar oud zijn. 

In hoofdstuk 4 van dit rapport is aangegeven dat voor de gehele locatie van de toegangsweg nabij de 

voormalige stort niet voldoende informatie is. Verder blijkt dat de bestaande onderzoeken dateren 

uit 1996 en 2005 en daarmee ruimschoots ouder zijn dan 5 jaar. Ook blijkt uit de bestaande 

onderzoeken dat een verontreiniging aanwezig is. Op grond van bovenstaand stappenptan is 

aanvullend vooronderzoek en aanvullend bodemonderzoek noodzaketijk. Er is daarom strijdigheid 

met artikel 3.1.6. van de Bro en 3.2 van de Awb. 

Bij stap 3 stelt Infomit onder meer: 

Is er sprake van vervuiling, waardoor de beoogdefunctie niet direct mogelijk is? 

Bepaal dan of er maatregelen mogelijk zijnノ zoals: 

ー 	schuiven met functies, zodat vervuiling geen belemmering is 

2 Bron: https://www.infomil.nI/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/bodemkwaflteit/bodem-bestemmjng/  
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- 	bodemkwaliteit geschikt maken door sanering 

tn het MER en het PIP wordt gesteld dat door het schuiven met functies (verschuiven van de 

toegangsweg naar het noordwesten) er geen belemmering meer is van de functies. In dit rapport is 

echter aangegeven dat er nog te veel onduidelijkheden zijn en dat aanvullende bodemonderzoek 

noodzakelijk is voor de functie Verkeer. Ook is pas de functie agrarisch pas mogelijk na sanering. 

Bij stap 4 stelt Infomil onder meer: 

Zijn vanwege de bodemkwaliteit bepaalde functies niet overal mogelijk? Bijvoorbeeld a/s de grand 

niet geschikt is voor wonen, maar we/ voor bedrijven. Vertaal dit dan in regels en verbee/ding van het 

bestemmingsplan. 

Vanwege de verbeterde bereikbaarheid van het terrein van de oude stortplaats door de aanleg van 

de nieuwe toegangsweg en het felt dat de huidige bestemming Agrarisch niet is te realiseren had het 

in de rede gelegen om het resterende terrein met oude stortplaats een nieuwe bestemming te 

geven. 

5.2 Conclusle en beantwoording van vraag 2 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Bro en artikel 3.2 van de Awb bevat een gemeentelijk 

bestemmingsplan dan wel een provinciaal inpassingsplan altijd een paragraaf over de 

bodemkwaliteit. In dit rapport is echter geconstateerd dat niet aIIe informatie over de 

bodemkwaliteit beschikbaar is. De informatie is bovendien ouder dan 5 jaar. Bovendien mag de 

bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden) bij de 

aanleg van de toegangsweg. Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. Ook had in het Inpassingplan 

planologisch rekening moeten worden gehouden met de voormalige stortplaats en de benodigde 

sanering ervan. De toegangsweg komt er immers vlak naast te liggen, zonder enige nadere 

voorzieningen, zoals een afdekking van tenminste 1 meter. 

Gelet op het voorgaande is er naar mijn mening een strijdigheid met artikel 3.1.6 van het Bro en 

artikel 3.2 van de Awb (B,] de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige 

kennis omtrent de re/evantefeiten en de af te wegen be/an gen). 
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6. Slotopmerkingen 
- 	Cor Coenrady is zelfstandig gerechtelijk deskundige en partijdeskundige op het gebied van 

Omgevingsrecht, met als specialisme: Iucht, geur en externe veiligheid. (registratienummer 

LRGD: D0093). In het verleden heeft Cor zich beziggehouden met bodemonderzoek en 

bodemsanering in de gemeente Amsterdam. In latere functies alleen de beoordeling van 

bodemonderzoeken. 

ー 	Cor is geen lid van een politieke partij. 

- 	Dit rapport is openbaar. 

1 	Onderhavig rapport en de daarbij behorende bijiagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en 

inzichten met de grootst mogeiijke zorg samengesteld. 

- 	Het kan voorkomen dat informatie (nag) niet beschikbaar is, waardoor in een later stadium het 

rapport en de conclusies daarin gewijzigd zou moeten warden. 

ー 	Daarnaast kan het voorkomen dat een nadere reactie van derden aanleiding geeft tot het herzien 

van de tekst dan wel de conclusies in dit rapport. 

Elst: 18 januari 2022 
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