Vragen eventuele verontreiniging dijkverbeterings traject Westdijk.
Inleiding:
Enige tijd geleden werden wij op de hoogte gebracht door een agrarisch ondernemer en afgelopen week door meerdere
personen over eventuele verontreiniging in het buitengebied in de lengte van de Westdijk aan de zuidzijde. Navraag bij het
waterschap afgelopen week blijkt dit te bevestigen, maar zo stelt men “het is nog in onderzoek”.
Er blijkt in het traject 120.000 ton thermisch gereinigde grond te zijn gebruikt vanuit Moerdijk. Deze zogenaamde ATM*
grond word normaliter gebruikt als ondergrond bij snelwegen waarbij het wordt afgedekt met asfalt. Aangezien de grond
lange tijd vrij heeft gelegen in weer en wind is er hoogstwaarschijnlijk lekkage in de sloten geweest van deze gitzwarte
grond. Het waterschap geeft aan dat de vervuiling met onder andere gemeten waarden van 9x de norm op sulfaat en
natriumchloride kan zijn ontstaan door uitspoeling of door natuurlijk verschijnsel. Aangezien dit laatste nooit is voorgekomen
lijkt deze constatering een wassen neus.
Ondernemers in dit gebied melden een verontrustende stijging van kalversterfte. Tevens hebben ze uit een eerdere meting van
het waterschap vernomen dat er verhoogde waarden chloor en zwavel zijn gemeten. Er drijft volgens de agrarisch
ondernemer een drap op zowel de bodem als op het oppervlakte. Het water is van veen-bruin naar gitzwart en grijs gegaan.
Ook wordt er vermeld dat vissers het gebied mijden en dat kikkers en andere slootdieren niet meer worden waargenomen.
De mix van de chemische stoffen is een gif mengsel voor koeien die drachtig zijn. Dit zou de verhoogde kalversterfte
verklaren. De emotionele en economische schade is groot. Aangezien de communicatie op de zaak zeer karig is, en niet terug
te vinden is op de site van het waterschap, Vitens, RUD/Provincie en de gemeente de volgende vragen:













Hoe is het gesteld met de risico's voor de volksgezondheid, is er actie ondernomen om de bevolking op deze
vervuiling te wijzen, en is het college in kennis gesteld? Waarom is de informatie te verkrijgen na vragen bij het
waterschap en is de commissie Ruimte hier niet over ingelicht?
Is de RUD de bevoegde instantie om over te gaan tot een advies geen gebruik voor slootwatergebruik voor dieren
in te stellen? Of kan het waterschap die taak op zich nemen?
Wat voor actie heeft de gemeente ondernomen om dit te onderzoeken, is de RUD op de hoogte en wat is hun
onderzoek?
Heeft de gemeente zelf onderzoek gedaan naar het vervuilde water in de polder, de constatering van het waterschap
is duidelijk, het water is vervuilt? Oftewel wie dubbel checkt het waterschap?
Wat is het risico voor bijvoorbeeld kinderen die bij de vijver van de Bavinckschool spelen of honden die drinken
uit een sloot? Als dieren er last mee krijgen kunnen naar onze mening ook mensen hier last van krijgen.
Hoe zijn de watergangen verbonden met het waternet binnen de bebouwde kom?
Wat voor effect heeft dit op de Korte landen, wat is de economische afwaardering als dit vervuild gebied wordt, en
door wie moet dit eventueel gesaneerd moet worden?
Normaliter wordt ATM* grond afgedekt door asfalt, denkt u dat de 50 cm klei die is aangebracht lekkage van
eventueel schadelijke stoffen na bijvoorbeeld een tijd van droogte kan worden tegengehouden? (klei kan bij
droogte scheuren waardoor er bij regenval weer lekkage kan ontstaan van de vervuilde gronden)
Waarom is er niet nauwlettender toegezien om de grond die gebruikt wordt, aan de waterwinning zijde (noord) van
de dijk is andere grond gebruikt dan aan de polder (zuid) zijde?
Is er gevaar dat door grondwater het waterwinning gebied gesloten moet worden? Heeft u dus contact gehad met
Vitens hierover? Zo nee waarom niet?
Bent u met ons een dat als er een onderzoek is naar een geconstateerde vervuiling dat dit gecommuniceerd moet
worden aangezien het de inwoners van onze gemeente aangaat, zo nee waarom niet?
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ATM grond – http://www.atmmoerdijk.nl/web/Het-ontzorgen-van-uw-organisatie/Verontreinigde-grond.htm
Traject Eemdijk-Noord/Westdijk: http://www.vallei-veluwe.nl/werk-uitvoering/dijkverbetering/deeltrajecten/deeltrajectwestdijk/

