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In uw brief van 27 januari 2015 met als onderwerp 'Antwerpsestraatweg 415', stelt u ons vragen over de stand van zaken 
rondom de sanering van deze voormalig wasserijlocatie. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vraag 1 
Wat is de stand van zaken inzake het vergunde saneringsplan? 

Antwoord 1 
In 2005 is door de provincie Noord-Brabant een beschikking afgegeven, inhoudende dat er sprake is van een urgente 
bodemverontreiniging (t.w. een verontreiniging met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCL) in de grond en het 
grondwater aanwezig). 
De eigenaar van de locatie heeft samen met de veroorzaker van de bodemvervuiling in juli 2009 een saneringsplan 
ingediend. Doel daarvan was dat zij zouden starten met sanering voor mei 2010. De eigenaar en de veroorzaker zijn 
echter in gebreke gebleven. Vanuit de provincie is daarom eind 2014 een vooraanschrijving handhaving geweest. 
Op dit moment is er door de eigenaren van de locatie en de veroorzaker van de bodemvervuiling een wijziging op het 
bestaande saneringsplan ingediend, ondermeer voorzien van een overeenkomst met de handtekeningen van alle 
betrokken partijen en voorzien van een concrete planning van de sanering. De provincie is voornemens in te stemmen 
met deze wijziging van het saneringsplan. 

Vraag 2 
Wordt de bestaande verontreiniging en de verspreiding daarvan gemonitord? 

Antwoord 

In 2007 zijn er binnenluchtmetingen uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de concentraties in de binnenlucht ruim beneden 
de Toelaatbare Concentratie in lucht (TCL} ligt. Op basis hiervan zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 
Vorig jaar is wel een actualiserend bodemonderzoek naar de verontreiniging uitgevoerd. Op basis daarvan is nu ook het 
gewijzigde saneringsplan ingediend. 

Vraag 3 

Reeds op 25 mei 2005 is bij beschikking vastgesteld 'dat er op het terrein sprake was van een ernstige verontreiniging 

die met urgentie gesaneerd moet worden '. Waarom is er van voortgang klaarblijkelijk geen sprake en welke initiatieven is 
de gemeente of de provincie nu voornemens te nemen? 

Jacob Obrechtlaan 4 

4611 AR Bergen op Zoom 

E stadskanloor@bergenopzoom.nl 

Poslbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

1 www.bergenopzoom.nl 

T 140164 

F (0164) 24 53 56 

KvK 20169091 

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942 

B IBAN: NL41BNGH 0285000942 

B BIC: BNGHNL2G 



Antwoord 3 
Het bevoegd gezag voor de bodemverontreiniging is en blijft de provincie. Als gemeente hebben wij vooral een 
faciliterende rol bij de herontwikkeling van deze locatie. Zoals uit deze beantwoording blijkt is er inmiddels met de 
aanschrijving door de provincie en indiening van een gewijzigd saneringsplan door partijen voortgang op het 
saneringstraject. 

Vraag 4 
Op welke termijn zal er sprake zijn van een daadwerkelijke sanering? 

Antwoord 
Volgens de ingediende planning wordt in het voorjaar van 2015 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de 

saneringsuitvoering. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek -
de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
Namens het college, 

Dhr. P.A.M. Van der Velden 
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