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Onderwerp  

Toelichting stand van zaken rondom de vervuiling Golfbaan Spijk tot februari 2020. 

 

Kennisnemen van 

De toelichting over de stand van zaken tot februari 2020 rondom de vervuiling bij de golfbaan in Spijk. 

 

Inleiding 

In mei 2018 heeft Sent One B.V. namens The Dutch een omgevingsvergunning gekregen voor de aanleg 

van een golfbaan met geluidswal ten zuiden van de Haarweg te Spijk. Bij de aanleg van de geluidswal is 

gebruik gemaakt van een niet-vormgegeven bouwstof, te weten LD-staalslakken.  

Op de locatie zijn ruim 670.000 ton LD-staalslakken toegepast. 

 

Op 21 maart 2019 heeft Waterschap Rivierenland de resultaten van een oppervlaktewater onderzoek 

bekend gemaakt. Uit dit onderzoek bleek dat water afkomstig van de staalslakken afstroomt naar het 

oppervlaktewater. Dit water bleek sterk verontreinigd met aluminium, strontium en andere metalen en heeft 

een pH van 12 (is zeer sterk basisch).  

 

Ter voorkoming van verdere overtredingen heeft de gemeente via de Omgevingsdienst Rivierenland een 

last onder bestuursdwang voor stillegging van de werkzaamheden opgelegd. Zowel de aannemer als de 

eigenaar van de percelen hebben bezwaar aangetekend en een voorlopige voorziening tot schorsing tegen 

de stillegging ingediend. Dit is door de voorzieningenrechter beoordeeld en in de uitspraak is de gemeente 

in het gelijk gesteld. 

 

Huidige werkzaamheden 

Ondanks deze stillegging worden momenteel toch werkzaamheden uitgevoerd op het terrein van de 

golfbaan in aanleg. Deze werkzaamheden gebeuren in overleg met de Omgevingsdienst Rivierenland en 

Waterschap Rivierenland. Er wordt namelijk gewerkt aan een opvangbassin voor regenwater. Al het 

regenwater dat op het terrein valt, moet worden opgeslagen. Dit water mag niet in de naastgelegen sloten 

of op de bodem terecht komen.  

 

Het water op het terrein dat in aanraking komt met de LD-staalslakken heeft binnen enkele uren een hoge 

pH en raakt verontreinigd met metalen. Om de aanleg van het waterbassin mogelijk te maken, heeft de 

gemeente via de Omgevingsdienst Rivierenland een gedoogbeschikking afgegeven. Met dit waterbassin 

wordt verspreiding en vervuiling voorkomen. De aannemer is voornemens het opgeslagen water op locatie 

te zuiveren. Hiervoor is een vergunning aangevraagd bij het Waterschap. 

 

Definitieve oplossing 

De realisatie van het bassin is een tijdelijke maatregel. Op grond van de zorgplicht (artikel 13 Wet 

bodembescherming) zijn zowel de aannemer als de eigenaar van de grond verplicht maatregelen te nemen 
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om de ontstane verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken. Zij zijn zeker ook verplicht om nieuwe 

verontreiniging te voorkomen. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van 

aanpak voor het saneren van de geconstateerde verontreiniging en voorkomen van toekomstige 

verontreinigingen.  Er is eind 2019 door hen een plan van aanpak ingediend, waarop de Omgevingsdienst 

Rivierenland samen met het Waterschap Rivierenland een reactie hebben gegeven. Het plan dient nog op 

diverse onderdelen te worden verduidelijkt en aangevuld. 

 

Wob-verzoeken 

In de tussentijd ligt het juridische traject niet stil. In dat kader heeft de aannemer Sent One B.V. Wob-

verzoeken (Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend bij de Omgevingsdienst voor: 

 Alle communicatie tussen de ODR en de gemeente West Betuwe betreffende de 

omgevingsvergunning en het handhavingstraject van The Dutch Zuidbaan. 

 Alle communicatie tussen de ODR en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) betreffende het 

handhavingstraject rondom The Dutch Zuidbaan. 

 Alle communicatie tussen het RIVM en de ODR betreffende de totstandkoming van de ad hoc 

normen voor o.a. aluminium en strontium in het geval van The Dutch Zuidbaan. 

 Alle communicatie tussen de ODR en Waterschap Rivierenland betreffende het handhavingstraject 

van The Dutch Zuidbaan. 

 Alle controlerapporten die tussen 4 mei 2018 en 6 november 2019 zijn opgesteld door handhavers 

van de ODR betreffende The Dutch Zuidbaan. 

De gevraagde documenten zijn door de Omgevingsdienst in overeenstemming met de Wet openbaarheid 

bestuur verzonden richting aanvrager en hiermee openbaar geworden. 

 

Monitoring van bodem en grondwater  

De Omgevingsdienst zorgt voor een monitoring van de bodem- en grondwaterkwaliteit. Begin januari 2020 

is een vervolgmeting van het grondwater uitgevoerd. Daaruit blijkt, net als in de zomer van 2019, dat het 

grondwater verontreinigd is met diverse metalen en een hoge pH heeft. De kwaliteit van het grondwater is 

verder verslechterd. Het is daarom van groot belang dat de veroorzaker van deze verontreinigingen in het 

kader van de Wet bodembescherming zorgdraagt voor de sanering. 

 

Consequenties 

De gemeente is samen met de Omgevingsdienst Rivierenland en Waterschap Rivierenland in gesprek over 

het vervolgproces om zo snel mogelijk tot een structurele oplossing te komen. Daarbij wordt ook de 

provincie Gelderland zoveel mogelijk betrokken, omdat zij (mede) bevoegd gezag is voor het grondwater. 

Gezien de resultaten van de monitoring van het grondwater en de frequente metingen van het 

oppervlaktewater van het waterschap is het noodzakelijk om snel tot een besluit te komen om verdere 

vervuiling te voorkomen en de bron van de vervuiling te saneren. 

 

Financiën 

n.v.t. 

 

Communicatie 

De gemeente West Betuwe heeft de leidende rol in de communicatie over deze zaak naar pers en 

omwonenden. De inhoud wordt afgestemd met de overige betrokken overheden. Deze week gaat er een 

persbericht uit en een brief naar de omwonenden. De aannemer en de eigenaar van de golfbaan ontvangen 

een afschrift hiervan. 
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Vervolg 

In overleg met overige betrokken overheden worden deze stappen uitgewerkt en uitgevoerd. 

 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,  de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 


