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Inhoud
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• Aanleiding en situatieschets 
• Milieusituatie en handhaving 
• Onderzoek Chroom 6
• Heroverweging en svz verkenningstraject
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• Plannen aanleg Zuidbaan al sinds aanleg bestaande baan in 2008

• In 2012 vergunning voor geluidwal (4 meter hoog)

• In 2018 revisievergunning aanleg geluidwal (10 meter hoog) in 
combinatie met aanleg zuidbaan golfbaan (over 10 jaar)

Historie aanlegplannen golfbaan

The Dutch
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Milieurisico staalslakken en situatie
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2019 2022
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Wat is er reeds gebeurd Wat nog te doen

• Bijna alle staalslakken op 1 depot gebracht
• Delen terrein staalslakvrij gemaakt
• Milieurisico buiten de toekomstige geluidwal 

beheerst
• Deel van het terrein opgehoogd met grond ivm

aanbrengen laag ter opbouw geluidwal
• Aanleg waterbassins
• Zuivering

• Resterende staalslakken opbrengen in depot
• Overige delen terrein vrijgeven
• De staalslakken moeten in toekomstige geluidwal 

worden aangebracht en van de bodem af
• Zandlaag als onderlegger staalslakken nog niet 

aangebracht
• De ringsloot is nog niet geheel gerealiseerd

Milieusituatie en voortgang (1)

The Dutch



10

Milieusituatie en Handhaving
waterbassins

The Dutch

Situatie tot augustus 2022 Situatie oktober 2022

Opgelegd:
Voornemen tot last
Onder bestuursdwang

Bereikt:
Een plan en realisatie 
nieuw waterbassin 
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Aanleiding: Chroom 6 in grondwater bij Tata Steel
Risico’s uitsluiten op locatie The Dutch te Spijk

Onderzoek Chroom 6

The Dutch

Onderzoek Resultaat

Grondwateronderzoek Geen Chroom 6

Materiaalonderzoek bovenlaag staalslakken Geen Chroom 6

Luchtonderzoek nog niet uitgevoerd vanwege 
weersomstandigheden
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• Vanaf mei gestart met gesprekken met The Dutch en Sent One om uit 
de impasse te geraken en gestart met een verkenningtraject.  

10 juni 2022 intentieverklaring ondertekend ivm verkenningtraject:
• Partijen zijn terughoudend met juridische procedures
• Gezamenlijk zoeken naar oplossingen via verkenningtraject (meerdere 

sessies)
• Milieudoelen wettelijke kader blijven het uitgangspunt
• Indien partijen zich niet houden aan afspraken > herstart het 

handhavingstraject

Heroverweging en verkenning 

The Dutch



Stand van zaken verkenningstraject

Zonneweide
Voorwaardelijke 

vergunning verleend
Uitkomst verkenning 

bepalend Aanpassing PVA 
inclusief afweging

Quick scan
afvoeren staalslakken

Korte termijn 

Middellange termijn

Toetsing totaalconcept

op haalbaarheid

Uitwerking maatregelen in nieuwe aanpak

Inpassing Energie (opslag)
Sport en recreatie

Als nieuwe kostendragers en maatschappelijke 
invulling



Scenario’s combinatie van mogelijke 
functies Energie/sport en recreatie

Aansluiting bij gemeentelijke ambities op 
gebied van duurzaamheid en 
sportgemeente van Nederland in 2025 op 
basis van optimale inpassing in de 
omgeving
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