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Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 vragen CDA over het persbericht situatie Golfbaan Spijk. 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording van vragen over de Golfbaan Spijk. 

 

Inleiding 

Op 16 maart jl. ontving het college via de griffie vragen, conform artikel 50, van de fractie van CDA. 

 

Kernboodschap  

Zoals wij eerder aan u hebben laten weten begeleidt de ODR namens gemeente West Betuwe, in haar 

taak als vergunningverlener en toezichthouder, de realisatie van het Golfterrein Spijk. Wij houden u, in 

samenspraak met de ODR en Waterschap Rivierenland, middels informatienota’s op de hoogte over de 

stand van zaken omtrent de vervuiling bij de golfbaan. 

 

Consequenties 

Onderstaand de beantwoording van de vragen van de fractie CDA, d.d. 16 maart 2020. 

 

Vraag 1 

Hoe loopt de communicatie gemeente en ODR en WSRL ?  

Er vindt wekelijks een ambtelijke afstemming plaats rondom van de laatste stand van zaken van 

uitvoeringszaken. Zodra er nieuwe feiten bekend zijn worden de portefeuillehouders en bestuurders van 

de drie organisaties bijeen gevraagd.  

 

Vraag 2 

Klopt het dat er een plan van aanpak ligt sinds november 2019 met alle waarborgen voor (herstel) 

maatregelen zoals geëist door ODR ?  

Er is door de aannemer Sent One in november 2019 een concept plan van aanpak ingediend. Dit plan 

beperkte zich echter alleen tot hoofdlijnen en gaf onvoldoende duidelijkheid. Sent One moet dit plan van 

aanpak nog uitwerken. Over deze nadere uitwerking vinden momenteel nog gesprekken plaats. Zolang 

dit nog niet is afgerond beschikt de gemeente niet over een definitief plan. 

 

Vraag 3 

Waarom kan het College hiermee niet akkoord gaan, zodat de aannemer de situatie naar wens van ODR 

cq. de gemeente kan herstellen. Met andere woorden, waarom gebeurd er nog steeds niets ondanks 

tegemoetkoming door The Dutch en de aannemer aan alle eisen die WSRL en ODR hebben gesteld ? 
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Het college kan niet instemmen met een plan van aanpak wat te weinig waarborg geeft voor de 

milieuveiligheid van het gebied en haar omgeving. De werkzaamheden die voortkomen uit het plan van 

aanpak moeten controleer- en handhaafbaar zijn. Er is derhalve nog geen overeenstemming over het 

plan van aanpak. Zie ook beantwoording van vraag 2. 

 

Vraag 4 

Is het niet mogelijk een mediator in te schakelen om uit de impasse te komen ?  

Gezien het huidige verloop van dit proces zijn de technisch deskundigen aan zet en onderling goed in 

staat om gezien hun expertise te komen tot een oplossing. 

 

Vraag 5 

Als CDA maken wij ons al ruim een jaar zorgen over de risico’s voor het milieu, en de mogelijke financiële 

gevolgen voor onze gemeente, hoe ziet ons College dit ? 

Het college deelt deze zorgen. Ten aanzien van het milieu houdt zij dan ook vinger aan de pols met het 

monitoren van het grondwater. Tegelijkertijd is de GGD gevraagd om een onderzoek naar de risico’s voor 

de volksgezondheid. In haar memo van  3 maart jl. verwoord zij onderstaande conclusie en advies: 

De memo van de GGD is als bijlage opgenomen in deze informatienota. 

 

Om ook zekerheid te krijgen over de impact op het grondwater buiten het afgedamde gebied heeft de 

gemeente half maart jl. ook grondwater peilbuizen geplaatst op particuliere gronden rondom. De analyse 

van de eerste meetgegevens vindt momenteel plaats. Zodra deze  beschikbaar is kan worden aangeven 

of de verhoging van de ph waarde en zware metalen zich heeft verspreidt tot buiten het afgedamde 

gebied. Het wegnemen van de verontreinigingen, van zowel binnen het afgedamde gebied evenals 

eventuele verontreiniging er buiten, worden opgenomen in een saneringsplan. Dit saneringsplan maakt 

onderdeel uit van het plan van aanpak en moet nog verder worden uitgewerkt door Sent One.  

 

Ten aanzien van de financiële gevolgen kan er nog onvoldoende inzicht worden gegeven. Het college 

maakt een gedegen afweging van de verschillende scenario’s om de financiële gevolgen zoveel als 

mogelijk te bepreken. Op korte termijn verwacht het college een besluit te nemen over het 

voorkeursscenario en wordt u hierover via een informatienota op de hoogte gebracht. 

 

Vraag 6 

Waarom worden wij geïnformeerd door middel van persbericht ? Graag zouden wij als fractie van het 

CDA door middel van een informatienotie over de gang en de stand van zaken op de hoogte gehouden 

worden! Of eventueel in een persoonlijke toelichting ! waarom gebeurd dit niet ? 

Er worden geen gezondheidseffecten verwacht voor de algemene bevolking, omdat contact met 

de LD-staalslakken of water met een hoge pH niet of nauwelijks optreedt. Als mensen wel in 

contact komen met stof van de LD-staalslakken of met water dat is beïnvloed door de LD-

staalslakken zou dit kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Om gezondheidsklachten te 

voorkomen adviseert de GGD om: 

 stofvorming en verwaaiing te voorkomen; 

 direct contact van mensen (de algemene bevolking) met de LD-staalslakken en met water 

dat is beïnvloed door de LD-staalslakken (hoge pH) te voorkomen. 
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Het is geenszins de bedoeling van het college dat u via de pers wordt geïnformeerd over de laatste stand 

van zaken rondom de Golfbaan Spijk. Om die rede heeft het college dan ook vooruitlopend op het 

verzenden van het persbericht u een informatienota toegezonden, zie informatienota in de bijlage. Ook 

zijn informatiebrieven rondgebracht naar bewoners in de directie omgeving van de uitbreiding. De 

inhoud van het persbericht is gelijk aan de inhoud van de informatienota en –brieven. 

 

 

Bijlage(n) 

 Informatienota toelichting stand van zaken vervuiling Golfbaan Spijk d.d. 4 februari 2020; 

 Gezondheidskundige beoordeling LD-staalslakken Golfbaan The Dutch Spijk, GGD Gelderland-Zuid, 

kenmerk OS123829, 3 maart 2020. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,  de burgemeester, 

Karen  Coesmans  Servaas Stoop 


