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Etten, 12 maart 2023 
 
Zeer geachte bestuurders en medewerkers, 
 
Vooraf: in de bodem (van voormalige afvalstort met afdeklaag) is in 2020 ernstige 
verontreiniging aangetroffen. Toch spreekt Sweco van “geen spoed” en vraagt Sweco de 
provincie in te stemmen met het voorliggende saneringsplan, waaruit blijkt dat geen grond 
definitief wordt verwijderd en gesaneerd (= gezond gemaakt). 
In deze tijd van ernstige biodiversiteits- en klimaatcrises en algemene ernstige nalatigheid 
van besturen (blijkens parlementaire enquêtes toeslagenschandaal en Groninger gas) 
moeten we nu voorkomen dat weer van dergelijke nalatigheid sprake is. 
We moeten ons realiseren dat: 

1. Gezondheid onder omwonenden ernstig geschaad is en de gemeente haar zorgplicht 
niet nakomt; 

2. De locatie deel uit maakt van een drinkwaterzoekgebied en de provinciale 
voorwaarden en regels voor grondgebruik in zulke gebieden strikte handhaving eisen; 

3. Rijkswaterstaat met overzichten van aanpak van stortplaatsen met onaanvaardbare 
risico’s er voor pleit dat locaties waarvoor deze kwalificatie geldt, snel plannen voor 
werkelijke sanering dienen opgesteld te worden. Zo blijkt uit het overzicht over 2021: 
 
Aanpak bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico's, de cijfers van 
2021 
Gepubliceerd 12 april 2022 
Het Directeurenoverleg Bodem stelde de voortgangsrapportage over de aanpak van 
bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s voor 2021 vast. 
 
Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met 
onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het directeurenoverleg bodem stelde op 11 april 
2022 de rapportage over 2021 vast. 

Spoedlocaties 
Landelijk zijn in 2020 in totaal 1624 spoedlocaties gerapporteerd. In 2021 betreft dat 
1643 spoedlocaties. Er zijn dus 19 aanvullende locaties beschikt, waarvan bij 6 de 
sanering is gestart en bij 13 de sanering nog moet starten. Dat aantal aanvullend 
beschikte locaties is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In totaal is inmiddels 50% 
van de spoedlocaties (821 van de 1643) afgehandeld (al dan niet met nazorg). Bij de 
overige locaties is de sanering in uitvoering (639 locaties, 39%) of moet de sanering 
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nog starten (183 locaties, 11 %). In de periode tussen de uitvraag in 2020 en 2021 is 
de sanering op 45 locaties aangevangen en op 80 locaties afgehandeld. 

Aanvang voor 2026 
Nadere analyse van de 183 spoedlocaties waarbij de sanering nog niet is gestart laat 
zien dat op vrijwel alle locaties (166) de sanering voor 2026 zal aanvangen. Bij elke 
locatie zijn er specifieke omstandigheden waarom er nog niet is gestart met de 
sanering. Soms is het een kwestie van tijd, maar het gaat ook om weerbarstige 
projecten die veel inspanning vragen om in uitvoering te krijgen. Aan betreffende 
overheden wordt aanbevolen prioriteit te blijven geven aan het in uitvoering krijgen 
van de betreffende saneringen. 

Nazorg 
Voor de 639 spoedlocaties die in uitvoering zijn geldt dat de aanpak ver gevorderd is 
omdat voor vrijwel alle locaties waar een bronaanpak is voorzien, de bronaanpak al is 
afgerond of in uitvoering is. Ook is op vrijwel alle locaties ook de pluimaanpak in 
uitvoering. Voor het grootste deel bestaat dat uit monitoring van de ontwikkeling van 
de grondwaterkwaliteit. 
De bevoegde overheden hebben gezamenlijk 386 locaties (betreft zowel 
spoedlocaties als andere gesaneerde locaties) in beheer waarbij sprake is van 
actieve nazorg. 
Er zijn in totaal 23 gebieden in Nederland waar sprake is van een gebiedsgericht 
grondwaterbeheer, waarbinnen de grondwaterverontreiniging veroorzaakt door in 
totaal 195 spoedlocaties en 186 niet-spoedlocaties wordt beheerd. 
 

4. ``In de kamerbrief van 20-06-2022 (zie (1)) stelt minister Jetten (Klimaat en Energie) 
dat de nadruk moet liggen op zon op dak. Daarnaast stelt hij dat, gezien de schaarste 
van ruimte in Nederland, pv-installaties alleen toegepast mogen worden in contexten 
waar ook een tweede functie vervuld wordt. Men kan hier denken aan bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen. 
 
Volgens onze inzichten valt een vuilnisbelt hier niet onder. Immers, het doel van de 
Europese richtlijnen terzake, de Soils Policy, EU Soil Thematic Strategy wordt de 
volgende leidraad gegeven (zie (2)). ``Actions must include mechanisms to fund the 
clean up of orphaned sites and steps to rehabilitate brownfield sites.'' Met andere 
woorden, waar mogelijk moeten stappen ondernomen worden om voormalige 
stortplaatsen opnieuw geschikt te maken voor conventionele doeleinden. Het 
``afdekken'' en ``isoleren'' van een stortplaats kan hier niet onder gerekend worden, 
aangezien dit de problemen van vorige generaties eenvoudigweg met de kleinst 
mogelijke kosten naar toekomstige generaties verplaatst. '' 
 
Bronnen: 
 
1). https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/20/zonnebrief 
2). https://archive.epa.gov/oswer/international/web/html/200906_eu_soils_policy.html#:~:
text=The%20EU%20Soil%20Thematic%20Strategy%20includes%3A%20a%20proposed%20leg
islative%20framework,measures%20to%20increase%20public%20awareness. 
 
 

 
Onze bezwaren: 
Wij hebben ernstig bezwaar tegen het voornemen in te stemmen met het saneringsplan dat 
voorligt.  
U spreekt van functiegerichte sanering. Wij maken ernstig bezwaar deze “sanering” te 
richten op de beoogde functie: een zonneveld. De plannen die voorliggen gaan er van uit  
dat voor deze functie geen schone grond en gifvrije situatie nodig is. Immers, een zonneveld 
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kan goed functioneren op verontreinigde grond. Wij maken ernstig bezwaar tegen deze 
aanpak en slechts functiegerichte “sanering”. Deze terminologie verdoezelt waar het 
werkelijk om gaat. 
 
Onze bezwaren betreffen (de nummers zijn die van het saneringsplan): 
1.2 Aanleiding en doelstelling: Het doel van de sanering: dat contactmogelijkheden met 
onderliggende verontreiniging worden geminimaliseerd;  
Bezwaar:  

a. Niet duidelijk is gemaakt wat minimalisering inhoudt, want er worden geen grenzen of 
niveaus aangegeven.  

b. Er is geen garantie dat – door uit te voeren werkzaamheden of anderszins – verdere 
uitloging van gevaarlijke stoffen of verontreiniging van bodem of waterdragende lagen 
voorkomen wordt. 

1.3: Crisis- en herstelwet: deze is op dit besluit van toepassing. Deze toepassing is echter 
eenzijdig, want wij voeren aan dat de crisis- en herstelwet evenzeer, zo niet meer, van 
toepassing zou moeten zijn op de klimaat- en biodiversiteitscrises. Deze eisen dat al het 
groen groen moet blijven en onze overheid, volgens internationale verdragen en afspraken, 
30% meer natuur dient te laten ontstaan (o.a. Verenigde Naties: decennium voor herstel van 
ecosystemen, maar ook klimaatmitigatie en hervormen van voedsel- en energiesystemen). 
Dit laat onze overheid na. 
Het eenzijdig van toepassing verklaren van de crisis- en herstelwet t.b.v. aanleg van een 
zonneveld is hier onterecht. 
2.1 Men stelt: “Er is nog geen beschikking ernst en spoed aangevraagd …. En : het 
gevalsnummer staat niet op de spoedlijst van de provincie.” 
Dit is onacceptabel. Bij het in 2020 constateren van ernstige verontreiniging in de afdeklaag, 
terwijl bekend is dat er nog steeds enige uitloging van gevaarlijke stoffen in het grondwater  
plaatsvindt, had onmiddellijk de locatie aan de spoedlijst van de provincie toegevoegd 
moeten worden. Dat is temeer het geval sinds provincie en Waterschap Rijn en IJssel de 
omgeving van Rafelder als zoekgebied voor drinkwaterwinning in beeld hebben. 
2.2 Men stelt: “Het uitlooggedrag van het genoemde vormzand bleek in 1996 niet goed vast 
te stellen vanwege geringe waterdoorlatendheid.”  
Onze reactie: De verontreiniging in de afdeklaag verbaast ons. Onderzocht moet worden 
wie verantwoordelijk was voor het afdekken van de ernstig verontreinigde  illegale stort 
(onder deze afdeklaag). De verantwoordelijken moeten betrokken worden bij het 
opruimen/saneren hiervan. 
Vervolgens stelt men: “gelet op de herkomst van het vormzand (ijzergieterij) is dit niet 
verdacht op extreme gehalten aan zware metalen.”  
Deze conclusie is ongefundeerd en te eenvoudig. Men doet alsof er geen gevaar is, terwijl 
deze alinea de PAK/zware aardoliecomponenten en/of fenol noemt die als bindmiddel 
normaal gesproken bij vormzand gebruikt worden. Het is dus onverantwoord de 
aanwezigheid en risico’s  van deze stoffen niet te onderzoeken en zo het gevaar te negeren. 
4.2 Men stelt: “Betrokken partijen die belang hebben bij de saneringswerkzaamheden zullen 
worden ingelicht.” Echter, bezwaar makende partijen, de Stichting Behoud Kemnade en 
Waalse Water en Stichting Leven met de Aarde zijn niet geinformeerd en niet in de lijst 
opgenomen. Wij verwachten dat omwonenden wel op de hoogte zijn van dit saneringsplan. 
Voor hen des te nijpender omdat in 16 van de 20 huizen rond de vuilstort sprake is van 
ziekte en dood.  
Indien u hiervan niet op de hoogte bent, kunt u ons om nadere informatie vragen.  
4.3 Er zal sprake zijn van een gesloten grond- en stortmateriaalbalans en er zal geen grond 
of stortmateriaal afgevoerd worden. Dit is een onjuiste conclusie, want er is zo van sanering 
geen sprake. Men maakt de grond niet gezond. De term “gesloten grond- en 
stortmateriaalbalans” schept de verwachting dat de twee grondlagen gescheiden blijven. Dat 
is, gezien het beroeren dat nodig is voor het egaliseren van het terrein en voor het graven 
van de sleuf, onmogelijk. De afdeklaag wordt verwijderd. Daarna wordt het verontreinigde 
stortmateriaal, deels illegaal gestort in de 70-er jaren van de vorige eeuw, geëgaliseerd. In 
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deze, niet in het onderzoek betrokken ondergrond wordt dus geroerd. Wij maken ernstig 
bezwaar tegen deze roering, omdat onbekend is welke gevolgen dit heeft voor het uitlogen 
van dan nog onbekende schadelijke stoffen. Het “saneringsplan” geeft duidelijk aan dat er 
veel beroering in de lagen plaatsvindt waarbij vermenging van stortlaag en afdeklaag niet te 
voorkomen is. 
Er is op verschillende plekken ernstige verontreiniging van:  
cadmium, pak-totaal, nikkel, zink: overschrijding interventiewaarde; 
kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink, PCB (de som van): overschrijding 
achtergrondwaarde. 
Daarbij is geconstateerd, dat bij onderzoek in 2015, 8 diepe peilbuizen niet gevonden zijn. 
Toch zijn er wel onderzoeksresultaten genoteerd. Er is niet aangegeven hoe dat mogelijk is. 
Ook niet is aangegeven of de peilbuizen van de diepere meting worden of zijn hersteld.  
Dergelijke werkwijze geeft geen aanleiding de resultaten te vertrouwen.  
Met de wel bekende gegevens moet tot werkelijke sanering besloten worden. 
Decontaminatie-unit voor asbestcondities: deze voorziening toont dat de vervuiling stoffen 
bevat die sanering eisen. Het weghalen en zuiveren zal echter geen onderdeel van dit plan 
zijn. Hier maken wij ernstig bezwaar tegen. Evenzo geldt dit voor de eventueel in te richten 
borstel- en wasplaats. 
5.2  
- uitgraven grond voor kabelsleuven (ca 700 meter lang, 0,2 tot 0,85 m breed en 0,63 tot 
0,78 m breed) wordt herschikt en, ondanks aangetoonde vervuiling, niet afgevoerd en 
gesaneerd. Het gaat om ongeveer 190 m3 materiaal. 
- plaatsen van een hekwerk met grondverdringende heipalen: zo vergemakkelijkt men 
indringen van regenwater op heel veel plekken, waardoor extra uitloging  van verontreiniging 
in de bodem en grondwater kan plaatsvinden: onacceptabel. 
- ingraven van geotextiel en verankeren met grondverdringende pennen hebben hetzelfde 
potentiële risico: onaanvaardbaar. Het plaatsen van aardpennen, de verankering, is dus 
zonder echte sanering onacceptabel. De bafdeklaag wordt in het plan verwijderd 
5.2.1 Het opbrengen van, en dus roeren in, vrijkomend stortmateriaal van de hogere delen 
op de lagere delen zonder sanering is onacceptabel. Men maakt bovendien niet duidelijk hoe 
materiaal uit de ernstige verontreinigde afdeklaag en het stortmateriaal  gescheiden 
gehouden kunnen worden, om de laagopbouw te handhaven, zoals men beoogt.  
Zie ook hierboven bij 4.3. 
Gescheiden houden lijkt onmogelijk, dus werkelijke sanering is de enige optie. 
5.2.3 Het aan te brengen geel/grijze zand voldoet aan kwaliteitsklasse industrie. Dit is een 
niet betrouwbare kwalificatie. Rijkswaterstaat heeft de kwalificatie in enkele gevallen 
geaccepteerd, ondanks afkeuring door ambtenaren.  
Daarom willen wij weten: Welke NEN-normen worden hier gehanteerd en zijn dat de nieuwe 
normen 5717, 5725 en NEN 5720 (waterbodemonderzoek)in verband met hoog 
oppervlaktewater?  
Is de wet Bodembescherming hier van toepassing? Als het normdocument geen 
afwijkingsmogelijkheid aangeeft, dan moet deze wet gelden! 
Er moet duidelijkheid gegeven worden over: 

1. Herkomst van het zand; 
2. Aan welke eisen en NEN-normen dit zand voldoet; 
3. Welke vervuilingsgrenzen in dit zand als acceptabel worden gezien; 

Dus: wat houdt de “erkende kwaliteitsverklaring” in? Wie levert deze verklaring en is deze 
persoon/instantie daartoe gemachtigd? Hoe toont u dit aan? 
5.2.4 Het uitgraven voor plantgaten en herschikken van vrijkomend materiaal betekenen dat 
in ernstig tot matig verontreinigd materiaal geroerd wordt. Zo is scheiding van verschillende 
lagen nauwelijks of niet mogelijk en kan verontreinigd materiaal niet afgevoerd en gereinigd 
worden. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s op verspreiding, die onacceptabel zijn.  
Het onder continue milieukundige begeleiding uitvoeren van genoemde werkzaamheden kan 
beoogde doelen bij het werk niet garanderen. 
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Duidelijk moet worden gemaakt wat initiatiefnemer verstaat onder milieukundige begeleiding 
en welke garanties deze biedt. 
5.2.5 Het plaatsen door heien van het hekwerk veroorzaakt grondverdringing op een groot 
aantal plekken, waardoor de risico’s van het doordringen van regenwater naar de 
ondergrond groter worden, zoals eerder aangegeven. Dit is onacceptabel. 
5.2.7 Bij verankering van het geotextiel zegt men: “er hoeft geen grondverzet plaats te 
vinden. De aardpennen gaan tot in de stortlaag maar zullen deze niet doorboren en leiden 
niet tot noemenswaardige verplaatsing van materialen uit de stortlaag.” 
Dit levert conclusies op: 

1. Grondverzet levert risico’s op. Die risico’s wil men niet lopen en daarom is uitgraven 
voor kabelsleuven en herschikken van stortmateriaal en afdekzand onacceptabel.  

2. Ankerpennen kunnen regenwater tot in de stortlaag voeren, waardoor men niet kan 
garanderen dat de vele ankerpennen niet een groot risico vormen dat aanwezige 
vervuiling verder in de bodem doordringt. 

3. Het niet nodig achten van milieukundige begeleiding bij deze activiteit is een 
ontkenning  van genoemde risico’s. Bedoelde controle bij deze activiteit is sowieso 
onmogelijk. De activiteit is dus onverantwoord. 

5.2.8 Voor het plaatsen van aardpennen gelden, in mindere mate, dezelfde bezwaren als 
voor de activiteit van 5.2.7. Daarom is deze activiteit ook onverantwoord.  
Algemeen: de kwaliteit van het geotextiel is ons niet bekend. In hoeverre kunnen getoonde 
normen garanderen dat in 30 jaar geen scheuren of andere beschadigingen ontstaan, 
waardoor regenwater makkelijk in de grond kan indringen en uitloging van schadelijke stoffen 
veroorzaakt wordt?  
5.2.9 De funderingspalen voor de transformatorstations zullen de stortlaag doorboren. Men 
stelt dat de werkzaamheden niet tot noemenswaardige  verplaatsing van materialen uit de 
stortlaag leidt.  
Echter, materiaal uit de afdeklaag wordt op alle funderingspaallocaties in de grond gedrukt 
en met het stortmateriaal verder naar beneden gedrukt. Dit betekent op alle plekken waar 
men deze palen slaat dat: 

1. scheiding van gestorte laag en ernstig verontreinigde afdeklaag teniet wordt gedaan; 
2. vervuild materiaal  op al deze plekken  door de stortlaag heen gedrukt kan worden, 

waardoor verdere uitloging nauwelijks te voorkomen is.  
3. Conclusie: deze activiteit is onverantwoord. 

5.6 “asbest wordt in deze grond niet boven de interventiewaarde verwacht.” 
Dit is geen werkbaar en verantwoord uitgangspunt.  Men dient te meten en te weten voor 
men een plan ontwikkelt  voor het gebruik van een terrein. Ook al zou deze vervuiling niet 
groter zijn dan de interventiewaarde, is interventie  en dus echte sanering  nodig en vereist. 
Het werken volgens genoemde black box-benadering betekent dat men met werkzaamheden 
begint  en gaandeweg eventueel maatregelen neemt. Gezien de te leveren investeringen is 
het risico meer dan denkbaar dat men het plan doorzet, ook al blijkt het, door grotere 
vervuiling dan verwacht, onverantwoord te zijn dat te doen. 
5.7 Binnen directievoering heeft de milieukundige begeleiding alleen een adviserende taak. 
Dit biedt onvoldoende garantie dat het project stopgezet kan worden, indien zich ongedachte 
of onverantwoorde vervuilingen voordoen. 
Daarom is antwoord op de vraag noodzakelijk welke richtlijnen gelden voor het milieukundig 
toezicht voor zijn/haar verschillende taken. Daaronder het uitvoeren van de eindcontrole. 
Daartoe zou behoren: onderzoek in welke mate materiaal in de afdeklaag en de stortlaag 
geroerd is en vermengd is en er van doorboring van lagen sprake is en in hoeverre daardoor 
doordringing van regenwater door het hele pakket toch mogelijk is geworden, waardoor 
verdere uitloging waarschijnlijk of zeker is.  
5.8 verificatie saneringsresultaat: Men stelt dat de verificatie niet kan plaatsvinden door 
middel van eindbemonstering van de bodem en/of het grondwater. 
De beschreven methode voldoet niet, omdat deze – zoals aangegeven – niet voorkomt dat 
er betrekkelijk veel beroering in gestorte laag en afdeklaag plaatsvindt. Zo kan niet 
voorkomen worden dat deze lagen vermengd raken, dat doorboring van beide lagen door 
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heiactiviteiten ten behoeve van hek en fundering van transformatorstations doordringing van 
regenwater tot gevolg heeft en er zo een verslechtering van de situatie veroorzaakt wordt, 
hetgeen onaanvaardbaar is. Dit temeer sinds de locatie onderdeel is van het nieuwe 
zoekgebied voor drinkwaterwinning, waarvoor de provincie Gelderland strikte gebruikseisen 
heeft opgesteld. 
Er vindt kennelijk na de aanleg van het zonneveld in de stortlaag en de ondergrond geen 
monitoring door de provincie plaats. Sinds januari 2023 geldt echter dat, vanaf het moment 
van vergunningverlening voor sanering door de provincie, BHM Solar meldingsplicht heeft 
van de saneringsactiviteit. Na de aanleg dient de provincie te beginnen met het uitvoeren 
van een monitoringsplan. Het is onacceptabel dat dat plan er nog niet is en de provincie 
sinds januari 2023 van plan is de zogenaamde sanering wel toe te staan, terwijl de bezwaren 
nog niet bekend waren en de procedure bij de Raad van State loopt.  
 
Algemene conclusies:  

- Het ziet er naar uit dat de gemeente het idee heeft dat de zonnepanelen zeer gunstig 
zijn voor de omgeving: en soort “sanering” op zich.  

- De procedure van voorgenomen vergunningverlening en behandeling van bezwaren 
heeft een verkeerde volgorde: eerst moeten bezwaren op ordentelijke wijze 
behandeld zijn, voor de provincie mag overwegen een eventuele vergunning te 
verlenen. Daarbij moeten de door de provincie te controleren regels voor 
gebiedsbeheer in drinkwaterzoekgebieden streng toegepast te worden. 

- Bij verschillende activiteiten ontstaat gevaar voor verspreiding van gevaarlijk 
materiaal. Dit geldt voor het vermengingsrisico van afdeklaag en stortlaag, bij het 
graven van sleuven voor het hekwerk en bij het slaan van aardpennen en 
funderingswerkzaamheden voor de transformatorstations. In de saneringsplannen is 
daarom het voorzorgsprincipe onvoldoende verwezenlijkt. 
 

 
Weer schuift de overheid een echte oplossing voor zich uit en zadelt toekomstige generaties 
op met weer hogere kosten. 
De provincie dient het saneringsplan af te keuren. 
 
Namens de Stichting Leven met de Aarde, 
 
Simon Visscher 
 
 
Namens de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, 
 
Bart Visscher 
 
 


