
Informatieverzoek raadsfractie GroenLinks, project The Dutch Zuidbaan in Spijk 

1) Is er voor de werkzaamheden voor het uitbreiden van de Golfbaan en het maken van een 

geluidswal een Omgevingsvergunning / Watervergunning verleend? 

Antwoord: Op 4 mei 2018 is aan Sent One BV een Omgevingsvergunning verleend voor het 

aanleggen van een golfbaan met geluidswal (Dutch Zuidbaan). Deze vergunning is bijgevoegd. Door 

het Waterschap Rivierenland is op 17 november 2017 aan Sent One BV een Watervergunning 

verleend voor de aanleg van een semipermanente bouwweg, het dempen van B- en C-watergangen, 

het plaatsen van dammen met duikers en het realiseren van waterberging (zie bijlage).  

2) Heeft er regelmatig controle op de vergunningsvoorwaarden plaatsgevonden? 

Antwoord: Vanaf de start van de werkzaamheden is er maandelijks een bezoek gebracht aan de 

locatie door de toezichthouder Bodem van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Hierbij lag het 

accent op de controle van de vrachtbrieven. Sinds de verontreiniging is geconstateerd, is de ODR 

wekelijks aanwezig.  

De controle op de vergunningsvoorwaarden door het Waterschap heeft regelmatig plaatsgevonden. 

De toezichthouder heeft bij activiteiten op het terrein toezicht gehouden. Op dit moment is het 

Waterschap meerdere keren per week aanwezig op de locatie.  

3) Zijn de werkzaamheden zoals die nu worden uitgevoerd, conform de verleende 

vergunning? 

Antwoord: Op dit moment worden diverse onderzoeken uitgevoerd in opdracht van Sent One en 

door het Waterschap om deze vraag te kunnen beantwoorden. Hierbij wordt onder andere gekeken 

of de staalslakken conform het productinformatieblad zijn toegepast. In januari en februari is er veel 

neerslag gevallen en werd er geconstateerd dat er uittreding van percolaatwater plaatsvond. 

Vervolgens zijn er maatregelen genomen om de milieuschade te beperken:  

 het werk is stilgelegd, zodat geen staalslakken meer worden aangevoerd en aangebracht; 

 de aannemer mag niet meer lozen op het oppervlaktewater; 

 er zijn maatregelen genomen om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen door 

middel van waterstaatkundige isolatie van het gebied (afdammen). Binnen de afzetting 

binden de zware metalen zich aan slib en zakken uit naar de slootbodem. Door verdunning 

neemt de pH-waarde na verloop van tijd af. 

Er zijn nog geen maatregelen genomen om de verontreiniging te verwijderen dan wel de situatie te 

herstellen. Hiervoor dient eerst nog aanvullend onderzoek te worden gedaan. Het bedrijf Sent One 

heeft voor dit onderzoek een actieplan opgesteld.  


