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Geacht Bestuur, 
 
Onze vereniging (VBL) maakt zich grote zorgen over de geconstateerde vervuiling in de 
watergangen als gevolg van het gebruik van hoogovenslakken voor de geluidswal ten behoeve 
van de uitbreiding van de golfbaan The Dutch. 

Wij sluiten ons aan bij de vragen die gesteld zijn door de fractie van de PvdA in de Raad. Wij 
willen echter ook nog enige aanvullende vragen aan u stellen omdat wij ons heel erg bezorgd 
maken over dit soort calamiteiten binnen de gemeente West Betuwe en hoe deze te voorkomen 
c.q. ook te beheersen zijn.  

Dit zijn onze vragen aan u: 

1. Welke maatregelen worden er genomen om de vervuiling te beheersen, deze op te ruimen 
en om toekomstige vervuiling te voorkomen? 

2. Wat zijn de gevolgen van de vervuiling op korte en lange termijn voor mens en natuur?  
Beperkt de geconstateerde verontreiniging zicht alleen tot het oppervlaktewater? 

3. Welk toezicht heeft de gemeente uitgevoerd op de grondwerkzaamheden en was de 
gemeente op de hoogte van de toepassing van Hoogovenslakken? 

4. Heeft de gemeente zich verdiept in de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van deze 
slakken? 

5. Heeft de gemeente de bodem en oppervlaktewater van het eerder gerealiseerde 
parkeerterrein voor de KLM-open gecontroleerd? 

6. Welke grondstoffen zijn er in het parkeerterrein en de tussentijdse uitbreiding toegepast? 
7. Op welke wijze heeft de gemeente deze eerdere grondwerkzaamheden gecontroleerd.? 
8. Op welke wijze laat de gemeente haar handelswijze door een onafhankelijke partij toetsen? 
9. Is de gemeente bereid om bij gebleken overtredingen aangifte te doen?  

 

Wij hopen dat u onze vragen snel kunt beantwoorden en dat u ons op de hoogte houdt van de 

Postbus 131, 4190 CC 
Geldermalsen 

E-mail : contact@lingelandschap.nl 
Website : www.lingelandschap.nl 
Bank: NL33 RABO 0313 1332 12 
 
 

 
 

College B&W van de gemeente  West 
Betuwe 
Kuipershof  2 
Geldermalsen 
 
Cc aan de gemeenteraad 



stand van zaken.   

 

Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap 
 
 

 
 
Cathrijn Haubrich 
Voorzitter VBL 
 


