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Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 vragen Dorpsbelangen over het grondwateronderzoek Golfbaan Spijk. 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording van vragen over het grondwateronderzoek Golfbaan Spijk. 

 

Inleiding 

Op 23 april jl. ontving het college via de griffie vragen, conform artikel 50, van de fractie van 

Dorpsbelangen. 

 

Kernboodschap 

Wij kunnen u laten weten dat ODR namens gemeente West Betuwe en Waterschap Rivierenland in haar 

taak als vergunningverlener de realisatie van het Golfterrein Spijk (2e fase) begeleiden. Na overleg met 

de ODR en het waterschap is de beantwoording van vragen van de fractie van Dorpsbelangen 

opgesteld. 

 

Consequenties 

Onderstaand de beantwoording van de vragen over het grondwateronderzoek Golfbaan Spijk: 

1. In het AD van vrijdag 19 april stond een artikel over de nieuw aan te leggen golfbaan in Spijk 

en de verontreiniging die hierbij aan het licht is gekomen. Hierin werd aangegeven dat door 

Sent One opdracht is gegeven voor het onderzoeken van de verontreiniging van het 

grondwater. 

Is dit, gezien de betrokkenheid van het bedrijf bij een eventuele verontreiniging van bodem 

en water, een te doen gebruikelijke stap?  

Ja, de veroorzaker is aangeschreven op grond van de zorgplicht van de Wet 

bodembescherming. Hierin staat dat degene die de bodem aantast of dreigt aan te tasten, alle 

maatregelen moet nemen om de aantasting ongedaan te maken die redelijkerwijs van hem 

gevergd kunnen.  

Het handhavingsbesluit is gericht aan de veroorzaker en aan de eigenaar  van de percelen. 

Hiermee handelen wij volgens het principe  “De vervuiler betaalt”. 

2. Komt met deze constructie de objectiviteit niet in het geding?  

Nee, bodem- en grondwateronderzoeken moeten altijd voldoen aan vaste protocollen en 

uitgevoerd worden door bedrijven en personen die zijn gecertificeerd op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit. Door dit systeem is de kwaliteit van onderzoek gewaarborgd. Daarnaast 

worden de onderzoeksaanpak en -rapporten gecontroleerd  door de Omgevingsdienst 

Rivierenland.  
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De ODR trekt de stillegging van werk (het aanleggen van de golfbaan) pas in , nadat is 

ingestemd met  het onderzoek en het plan van aanpak voor de maatregelen. 

3. Is het, gezien de gevoeligheden in de omgeving voor wat betreft dit dossier, mogelijk dat de 

gemeente zelf onderzoek laat verrichten  door een onafhankelijk, door de gemeente zelf uit 

te zoeken partij? Dit acht ik, nogmaals vanwege alle gevoeligheden een zeer wenselijke stap. 

De kosten van een dergelijk onderzoek kunnen alleen op de veroorzaker worden verhaald, nadat 

bestuursdwang is opgelegd. Volgens het systeem van de Algemene wet bestuursrecht moet de 

overtreder altijd eerst in de gelegenheid worden gesteld om zelf de benodigde maatregelen te 

nemen. Tot nu toe  wordt door de uitvoerder en de eigenaar voldoende medewerking verleend  

en is er geen reden om te veronderstellen dat zij niet de benodigde maatregelen zullen nemen.  

Mocht  in de toekomst blijken dat het wel noodzakelijk is om zelf onderzoek te doen dan kan 

alsnog bestuursdwang worden toegepast. 

4. Ik ben mij bewust van het feit dat de provincie toezicht houdt op de toestand van het 

grondwater, maar in eerste instantie wordt een gemeente aangesproken door burgers en 

bedrijven en het lijkt mij niet meer dan vanzelfsprekend dat je zelf kunt aantonen dat een en 

ander is onderzocht. 

Vooral ook omdat een eventuele grondwatervervuiling een veel grotere impact heeft op de 

omgeving dan de nu geconstateerde oppervlakte vervuiling. 

Juist om deze reden hebben wij de veroorzaker gevraagd het grondwater te onderzoeken en de 

gegevens aan ons te overleggen 

 

Financiën 

n.v.t. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Vervolg 

n.v.t. 

 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 


