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DATUM 4-6-2018 

AAN Commissie MME 

VAN GS - gedeputeerde Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Bodemverontreiniging Westdijk te Bunschoten 

 
Met dit memo wil ik u informeren over de bodemverontreiniging die is aangetroffen ter plaatse van de in 2016 

versterkte Westdijk in Bunschoten. Het Persbericht van het Waterschap Vallei en Veluwe treft u als bijlage bij dit 

memo. 

 

Voorgeschiedenis  

In 2016 is de Westdijk in Bunschoten in het kader van het  Hoogwaterbeschermings-programma in opdracht van 

het Waterschap Vallei en Veluwe versterkt. Hierbij is circa 75.000 m3  thermisch gereinigde en gecertificeerde 

grond (TGG) aangebracht. Naar nu achteraf blijkt veroorzaakt deze grond ernstige verontreiniging in het 

grondwater door uitloging van 5 zware metalen, Benzeen en uitspoeling van Sulfaten en andere zouten.  Uit een 

recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat er in 1 van de 4 metingen ook een verhoogde concentratie GenX in de 

TGG zit. GenX staat op de zogenoemde lijst met potentieel zorgwekkende stoffen van het RIVM. Er zijn op dit 

moment geen wetenschappelijk vastgestelde normwaarden maar het RIVM heeft wel een voorlopige richtwaarde 

voor onder andere drinkwater en oppervlaktewater afgegeven. 

De aangetroffen concentratie GenX overschrijdt deze richtwaarde. De GGD is om reactie gevraagd. De GGD 

heeft aangegeven dat de aangetroffen stoffen in deze situatie geen gevaar voor de gezondheid van mensen 

vormt. Omdat het uitloogt naar het (grond)water moet de verontreiniging wel gesaneerd worden. 

 

Het Waterschap heeft door een adviesbureau meerdere varianten laten uitwerken voor de aanpak van de 

verontreiniging variërend van volledige verwijdering  tot inpakken en monitoren. Mede naar aanleiding van het 

recent aangetroffen GenX heeft het 

Waterschap mij en de Burgemeester en Wethouder van de gemeente Bunschoten laten weten dat het Dagelijks 

Bestuur de TGG wil ontgraven en volledig vervangen door schoon materiaal. Een formeel besluit hiervoor wordt 

genomen in de Vergadering van het algemeen bestuur van het Waterschap op 4 juli a.s. 

 

Rol Provincie 

Bij de rol van de provincie is de Wet  Bodembescherming van toepassing. 

Hierin is in artikel 13 de zorgplicht neergelegd. Deze bepaling verplicht bij bodemverontreiniging (dus ook 
grondwater) tot het nemen van alle maatregelen die (redelijkerwijs) kunnen worden gevergd. 

Het plan van aanpak hiertoe dient door de Provincie/RUD te worden getoetst aan de wet en regelgeving. 

Ik heb onlangs met de meest betrokken partijen (Waterschap en Gemeente) hier bestuurlijk overleg over gevoerd. 
Hierin is door alle partijen het uitgangspunt besproken om over te gaan tot volledige verwijdering van de 
verontreinigde grond. Aangezien dit de meest ingrijpende en kostbare variant is, is er afgesproken dat partijen 
nauw zullen samenwerken en elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Hoe nu verder? 

Het waterschap zal in overleg met zowel de gemeente als provincie een plan van aanpak opstellen voor de 
aanpak van de verontreiniging. Alle partijen realiseren zich dat dit – mede met het oog op de belangen van de 
inwoners van Bunschoten en de hoge maatschappelijke kosten- zorgvuldig moet worden voorbereid. Het 
waterschap heeft mij verzocht als partner mee te denken deze oplossing te realiseren. Daartoe ben ik bereid en 
zal hierover in overleg met het Waterschap treden. Het waterschap verwacht dat de werkzaamheden pas in 2019 
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van start kunnen gaan. Tijdens het stormseizoen - van november tot april - werkt het waterschap uit 
veiligheidsoverwegingen niet aan grote waterkeringen, voorbereidingen kunnen wel gewoon doorgang vinden. 

De bereidheid is door alle partijen uitgesproken om voor de toekomst een schone, mooie en veilige dijk te 
realiseren! 

Ik hou u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  

 

 


