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Onderwerp   

Hervatten handhaving sanering golfbaan Spijk. 

 

Kennisnemen van 

Het opnieuw starten van een juridische procedure. Dit om de voortgang van de uitvoeringsmaatregelen voor 

de sanering bij Golfbaan Spijk te bespoedigen. 

 

Inleiding 

Zoals in de informatienota van 25 mei 2021 staat aangegeven zijn een drietal aspecten om het 

saneringsgebied te verkleinen nog niet geheel afgerond. Ten opzichte van een jaar geleden is de situatie op 

het terrein enigszins verbeterd. Dit zit vooral in het concentreren van de LD-staalslakken op een kleiner deel 

van het terrein. De oude parkeerplaats van de KLM Open en de bijbehorende toegangswegen zijn vrijgemaakt 

van LD-staalslakken (in totaal ca. 10 ha). Hiermee is de bron van de verontreiniging op dit deel van het terrein 

verwijderd. Dit neemt echter niet weg dat op een groot deel van het terrein (ca. 14 ha) nog altijd LD-

staalslakken direct op de onderliggende bodem en deels onder het grondwaterniveau aanwezig zijn. 

Hierdoor verslechtert de bodem- en grondwaterkwaliteit steeds verder. Volgens de planning van het plan van 

aanpak hadden de LD-staalslakken op dit moment afgedekt en geconcentreerd moeten zijn op een 

terreindeel van ca. 10 ha. De LD-staalslakken zijn niet afgedekt, zodat hemelwater dat hierop valt nog altijd 

verontreinigd raakt. Dit vormt een risico voor de bodem en het oppervlaktewater.  

 

Vertrouwensbreuk 

Op basis van hetgeen er het afgelopen jaar is gerealiseerd, moet worden geconcludeerd dat het vertrouwen 

in de partijen ernstig is geschaad. Zij zorgen niet voor een tijdige sanering op een wijze die het milieu het 

beste dient. Zoals ook in de eerdere raadsinformatienota staat worden afgesproken planningen niet 

nagekomen. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het saneren als de monitoring van de 

milieuverontreiniging (bodem- en rondwateronderzoeken). Terwijl vertrouwen een belangrijke basis vormt 

voor de handhavingsovereenkomst. Dit met de afspraak om niet langer in juridische trajecten verzeild te 

raken maar vooral tot uitvoering te komen.  

 

Deze vertrouwensbreuk resulteert in het voornemen om opnieuw over te gaan tot handhaving. Op deze 

manier worden partijen gedwongen tot een juiste en spoedige uitvoering van het plan van aanpak. Indien zij 

hieraan geen gevolg geven staat de handhavingsovereenkomst zelf op het spel. Het college houdt u op de 

hoogte van de voortgang. 

 

Afstemming ministerie 

Door de forse vertraging in het plan van aanpak kan de vraag worden gesteld of partijen voldoende uitvoering 

geven aan de kaders van de wet. Daarbij is intensieve afstemming gezocht met de Inspectie Leefomgeving 

en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
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Een dergelijke afstemming tussen overheden is niet vanzelfsprekend. Dit is omdat ieder een eigen 

verantwoordelijkheid heeft en handhandhavingsgronden kunnen verschillen. De afstemming heeft 

uiteindelijk geresulteerd in de afspraak dat de gemeente als eerste een handhavingsbesluit neemt. Daarbij 

wordt zorgvuldig gekeken dat de wegingsgronden niet conflicteren met de beoogde handhavingsgronden 

van ILT. 

 

Zonnepark The Dutch 

Op de saneringslocatie ligt een voornemen om een tijdelijk zonnepark van circa 37 hectare te realiseren.  

Het college heeft op 2 november 2021 de besluitvorming over de vergunningverlening aangehouden.  

De ontvangen zienswijzen alsmede de nieuwe ontwikkelingen in het dossier bodemsanering vragen om een 

heroverweging van het voorgenomen besluit om de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De dossiers bodemsanering en aanleg zonnepark hebben een grote onderlinge samenhang. Het ene dossier 

kan niet los van het andere dossier gezien worden. Daarnaast is het noodzakelijk de huidige stukken die 

horen bij de vergunningsaanvraag voor het zonnepark aan te vullen. Zo kan het college een gedegen 

afweging maken rondom de inpassing van dit plan in de omgeving. Het definitief besluit omtrent de 

vergunningverlening voor het zonnepark wordt afgestemd met het handhavingstraject en betrokken partijen. 
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