
'Onderzoek 
nodig naar 
stortplaats 
bijReeth' 
Nieuw onderzoek naar bodem
en grondwatervervuiling bij de 
oude stortplaats langs de Rijks
weg-Zuid bij Reeth is noodzake
lijk. Dat stelt Cor Coenrady van 
Coenrady Consult. 
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Het bureau heeft op verzoek van 
Burgerbelangen Overbetuwe 
(BOB) brononderzoek gedaan naar 
de stortplaats. BOB liet dat doen na
dat de gemeente aangaf dat aanvul
lend onderzoek niet nodig is. Ook 
de provincie stelt dat. 

Coenrady zette alle tot nu toe ge
dane onderzoeken op een rij en 
stelt vast dat in het gebied zowel 
bodemvervuiling als besmetting 
van het grondwater is vastgesteld. 
Het gaat om vervuiling met koper, 
lood en zink in de grond. Ook zijn 
onder meer arseen, chroom en naf
taleen aangetroffen. 

De provincie wilde eerder de 
ontsluitingsweg voor de nieuw aan 
te leggen Railterminal Gelderland 
(RTG), een overslagpunt voor con
tainers tussen weg en spoor, op het 
terrein aanleggen. Later werd deze 
noordelijker gelegd, zodat het per
ceel waar de vuilstort lag niet ge
bruikt hoeft te worden. Nieuw on
derzoek zou dan niet nodig zijn. 

Coenrady stelt vast dat de nieuwe 
ontsluitingsweg dicht langs de 
voormalige stortplaats wordt aan
gelegd en daardoor in elk geval con
tact met grondwater ontstaat. Ook 
stelt hij dat de werkzaamheden 
voor de RTG zo dicht bij de stort
plaats plaatsvinden dat extra on
derzoek sowieso wettelijk verplicht 
is. Tenslotte wijst Coenrady erop 
dat alle onderzoeken naar het ter
rein meer dan vijf jaar oud zijn en 
ook om die reden opnieuw zouden 
moeten worden uitgevoerd bij het 
aanleggen van de RTG. 

BOB heeft de bevindingen 
beschikbaar gesteld aan omwonen
denplatform Overbetuwe Overbe
last. Het platform gebruikt de 
informatie om bij de Raad van State 
bezwaar te maken tegen de RTG. 
BOB vraagt de gemeente dat ook te 
doen in de eigen procedure bij de 
Raad van State tegen de RTG. 


