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Datum : 20 april  2010 

Aan : Cie RGW 

Van : J. Binnekamp (gedeputeerde) Tel.: 2060 

Onderwerp : Reactie op de door de hr Bouma (inspreker) gestelde vragen in commissie RGW van 
 8 maart 2010  

Geachte leden, 
 
Dit memorandum geeft een reactie op de vragen die zijn gesteld in de vergadering van de Commissie RGW door 
de heer J. Bouma uit Maarssen op 8 maart 2010. 
 
Dhr.Bouma geeft aan dat Provinciale Staten de verantwoordelijk moet nemen om te onderzoeken wat de 
verontreinigingssituatie is van zijn perceel. Volgens hem is de zich daar bevindende stortplaats ‘Het Slijk’ 
nauwelijks onderzocht en bevat de waterbodem ernstige vervuiling door o.a. vaten. Hij wil de politiek de kans 
geven om te reageren of zij deze gang van zaken toelaatbaar acht, voordat hij juridische stappen onderneemt 
waarin hij een vervolgschade zal claimen van € 2,5 milj. 
Reactie: Van belang is dat de provincie bij de veroorzaking van deze ernstige stortverontreiniging (incl. 
slibverontreiniging) geen rechtstreekse betrokkenheid heeft gehad. De stortverontreiniging is o.a. veroorzaakt 
door een tweetal zandwinbedrijven die omstreeks medio vorige eeuw de door hun geëxploiteerde zandwinputten 
in de waterplas ‘Het Slijk’ met bodemvreemd materiaal hebben opgevuld. Het verondiepen van zandwinplassen 
met afval was destijds een gebruikelijke praktijk. Aansprakelijkheidsstelling van de veroorzakers van de ernstige 
bodemverontreiniging (voor zover deze nog zijn te achterhalen en bestaan) is reeds lang verjaard. 
 
Na de problemen met Lekkerkerk, waar een woonwijk op een voormalige stortlocatie is gebouwd, is er meer 
aandacht gekomen voor het bepalen van de risico’s van voormalige stortlocaties. Provincie’s hebben vanuit 
VROM de taak gekregen om de risico’s van stortplaatsen nader in kaart te brengen. Ter plaatse van stortplaats 
‘Het Slijk’ heeft derhalve vanaf de jaren 90 monitoring van het grondwater plaatsgevonden waaruit bleek dat er 
destijds geen ernstige uitloging van verontreiniging naar het grondwater is opgetreden. Recent is in 2009 in 
opdracht van de provincie door HB Adviesbureau nader onderzoek gedaan naar deze voormalige stortlocatie. De 
huidige aangetroffen ernstig verontreinigde waterbodem van ‘Het Slijk’ betreft slib, dat primair afkomstig vanuit 
de open verbindingen met de Vecht. Onder deze sliblaag bevindt zich ter plaatse van een groot deel van de 
waterplas (ca. 5 ha) een kleilaag. Onder deze kleilaag bevindt zich het stortmateriaal. Tijdens het onderzoek in 
2009 zijn de door de heer Bouma genoemde vaten niet aangetroffen. 
 
Daarnaast heeft de provincie op 24 maart 2010 met de definitieve beschikking ingestemd met het namens AGV 
opgestelde baggerplan Vecht. Hierin heeft de zienswijze van de heer J. Bouma geleid tot een aanpassing van de 
ontwerpbeschikking. Provincie deelt hierin de mening van de heer Bouma dat de Vecht herverontreinigd zou 
kunnen worden door verspreiding van het sterk verontreinigde slib afkomstig uit de waterplas “Het Slijk”, omdat 
beide waterpartijen in open verbinding staan. Daarom heeft de provincie nu expliciet in de definitieve 
beschikking op het baggerplan opgenomen dat de vergunninghouder AGV (Hoogheemraadschap Amstel Gooi 
en Vecht) maatregelen moet treffen die voorkomen dat herverontreiniging van de gesaneerde Vecht optreedt. 
Wij hebben advies uitbracht aan het waterschap om te onderzoeken of de aanpak te combineren is met de 
sanering van de Vecht. 
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Tot slot liggen de verantwoordelijkheden als volgt: 
- Het saneren van het verontreinigde slib in de waterplas ‘Het Slijk’ valt onder de verantwoordelijkheid 

van het waterschap AGV. De provincie heeft in de beschikking van het baggerplan Vecht een 
voorschrift opgenomen dat herverontreiniging van de gesaneerde Vecht niet mag optreden als gevolg 
van uittreding van slib vanuit waterplas ‘het Slijk’. 

- Het monitoren van de verontreinigingen gerelateerd aan de stortlocatie valt voor wat betreft de 
waterbodem onder verantwoordelijkheid van AGV en voor wat betreft de landbodem onder 
verantwoordelijkheid van de provincie. 

- Voor de vaststelling van de risicovolle verontreinigingen in de voormalige stortlocatie (waarin o.a. zal 
worden meegenomen de aanwijzingen van de heer Bouma mbt genoemde vaten) zal door de provincie 
op korte termijn aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Dit betreft de definitieve afronding van het 
concept nader bodemonderzoek in het kader van het Nader Onderzoek Voormalige Stortlocatie ‘Het 
Slijk’. 

- Voor de door dhr Bouma beweerde vervolgschade van € 2,5 milj. als gevolg van de ernstige 
verontreinigingen in de stortlocatie ‘Het Slijk’ is de provincie in bestuursrechtelijke en in 
privaatrechtelijke zin niet verantwoordelijk. 


