
Geachte heer Kroon, 
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw email met bijlage. 
 
De email met bijlage is opgenomen in de Lijst ingekomen stukken voor de raad van 30 november 2021 
en wordt vandaag onder de aandacht gebracht van de raadsleden via onze Dagmail. 
Het betreft hier een bevoegdheid van het college, vandaar dat deze email met bijlage is opgenomen 
onder de categorie B2. 
 
Ik neem aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

Koen Steenbergen 

Raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier 

 
 

 
 
Edelachtbare raad, 
 
Bijgaand treft u in aanvulling op mijn brief aan u van 13 oktober jl. een afschrift aan van de e-mail die  ik heden 
namens Sent One aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe zond. 
 
In de bijlage treft u een notitie aan over fluoride die in de bodem van het projectterrein van de golfbaan in Spijk  is 
aangetroffen. 
 
Naar de inhoud daarvan mag ik u kortheidshalve overigens wel verwijzen. 
 
Kunt u mij een ontvangstbevestiging van deze e-mail met bijlage sturen? 
 
Hoogachtend,  
 
mr. W.B. Kroon 
Advocaat 
Kroon de Keijzer Advocatuur 
Sophiastraat 34 
4811 EM BREDA  
Tel: 076-5310375 
Fax: 076-5310427 
E-mail: wkroon@kroondekeijzer.nl  

Website: www.kroondekeijzer.nl  

 

 
Geacht college, 
 
In vervolg op mijn brief aan u van 13 oktober jl. laat ik u weten dat Sent One inmiddels een notitie van BK 
ingenieurs heeft ontvangen over de aanwezigheid van fluoride in de bodem van de projectlocatie. De ODR  stelt 
dat de aangetroffen fluoridegehalten verband houden met de aanwezigheid (voormalige) LD-staalslakken. 
 
Omdat fluoride in vergelijkbare gehalten of zelf in hogere waarden in de omgeving voorkomt (ook buiten het 
projectterrein), acht BK ingenieus het niet redelijk de door de omgevingsdienst gehanteerde signaalwaarde als 
saneringscriterium te hanteren voor het herstellen van de bodemkwaliteit. Sent One deelt dat standpunt. 
 
Ik verzoek u dit rapport ook bij uw besluitvorming over het al dan niet starten van een handhavingstraject te 
betrekken. 
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Kortheidshalve mag ik u wel naar de notitie verwijzen. 
 
Een afschrift van deze e-mail zend ik aan de gemeenteraad. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilbert Kroon  
 
mr. W.B. Kroon 
Advocaat 
Kroon de Keijzer Advocatuur 
Sophiastraat 34 
4811 EM BREDA  
Tel: 076-5310375 
Fax: 076-5310427 
E-mail: wkroon@kroondekeijzer.nl  

Website: www.kroondekeijzer.nl  
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