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onderwerp: Plas van Heenvliet

Geachte mevrouw De Groot,
Op 21 februari 2018 heeft u namens de fractie van de PvdA, op grond van artikel 32 van
het reglement van orde gemeenteraad Brielle, schriftelijke vragen gesteld met als
onderwerp 'vervuiling bij de Plas van Heenvliet'. Middels deze brief zullen de door u
gestelde vragen worden beantwoord.
Vraag 1
Het gaat om een storting van 200.000 ton die kennelijk vervuild is met benzeen, tolueen
en oplosmiddelen. Is bekend hoeveel hiervan vervuild is en, indien niet alles vervuild is,
waar het vervuilde deel gestort is?
Antwoord
Het verwerken van de grond heeft plaatsgevonden op de noordoost rand van de Plas van
Heenvliet. Bijgaande foto geeft de onderzochte locatie weer.

Nader onderzoek en een verdere analyse van de toegepaste grond heeft plaatsgevonden.
Uit het in opdracht van de combinatie Plas van Heenvliet opgestelde rapport van Tritium
Advies met als titel Tussentijdse resultaten, verkennend bodemonderzoek, plas van
Heenvliet te Zwartewaal (thermisch gereinigde grond) gedateerd op 22 februari 2018,
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blijkt dat er een overschrijding is voor de genormeerde stoffen zoals opgenomen in de
wet- en regelgeving voor het toepassen van grond. Het gaat hier onder andere om de in
uw vraag benoemde stoffen.
Verder is onderzocht naar niet genormeerde stoffen. Dit zijn stoffen waarvoor de vigerende
bodem wet- en regelgeving geen normen benoemt waarbinnen de toepassing van grond
met deze stoffen kan plaatsvinden. Het gaat hier onder andere om fluorverbindingen. Deze
stoffen zijn in lage concentraties aangetroffen in de aangebrachte grond.
Vraag 2
Men weet nog niet wat er zich nog meer in de grond bevindt. Op basis waarvan hebben
GGD en DCMR laten weten dat geen maatregelen nodig zijn?
Antwoord
De DCMR Milieudienst Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond hebben laten weten dat
op dit moment geen directe maatregelen nodig zijn. Zij hebben een conceptversie van het
rapport van Tritium Advies beoordeeld met als titel 'Tussentijdse resultaten, verkennend
bodemonderzoek, plas van Heenvliet te Zwartewaal (thermisch gereinigde grond)
gedateerd op 8 februari 2018. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de combinatie
Plas van Heenvliet.
Tijdens een overleg op 22 februari 2018 waarbij naast de DCMR ook de GGD aanwezig was
werd van de zijde van de GGD opgemerkt dat op basis van het conceptrapport geen
gezondheidsrisico's zijn te verwachten voor de omgeving. Op dit moment is de locatie
praktisch niet toegankelijk. Gezondheidsrisico's zijn pas te verwachten bij intensiever
contact en langdurige blootstelling. Voor de toekomst is van belang dat de combinatie de
aangebrachte thermisch gereinigde grond afdekt met een leeflaag van in ieder geval
O ^ m 1 . Deze leeflaag bestaat uit (schone) klei dan wel een zandlaag. Daarop komt nog een
grasmat of verharding ten behoeve van fiets- of wandelpaden. Volgens de GGD wordt op
deze manier voldoende voorkomen dat er blootstelling aan de vervuilende stoffen kan
plaatsvinden van bezoekers.
Vraag 3
Wanneer verwacht u de resultaten van een nader onderzoek naar eventuele andere
vervuiling?
Antwoord
Het rapport van Tritium Advies met als titel Tussentijdse resultaten, verkennend
bodemonderzoek, plas van Heenvliet te Zwartewaal (thermisch gereinigde grond)
gedateerd op 22 februari 2018 ligt op dit moment bij de DCMR Milieudienst Rijnmond ter
beoordeling. Ook de GGD en het Waterschap Hollandse Delta hebben de rapportage
ontvangen en zullen deze beoordelen. Verder is ook afgesproken dat het RIVM wordt
betrokken in de toets. Dit vinden wij belangrijk aangezien er ook conclusies moeten
worden getrokken over de aangetroffen niet genormeerde stoffen. De kennis van het RIVM
hierin is zeer waardevol vanwege landelijke kengetallen die hierin moeten worden
toegepast.
Vraag 4
Is er risico dat de vervuilde grond uitspoelt naar de schone ondergrond of zelfs naar de
Plas zelf?
Antwoord
De huidige onderzoeksgegevens gaan over de gevonden stoffen in de grond zelf. De
onderzoeksgegevens over de uitspoeling van de grond naar het grondwater worden in
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