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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Naam en fractie: Rolien Bekkema (PvdA) en Jelmer Kruijt (GDP) 

Datum indiening: 1 september 2020 

Datum antwoord: 19 januari 2021 

Onderwerp: Vervolgvragen woningbouw op terrein tuincentrum van der Roest 

 

Inleiding 
Bij de bekendmakingen troffen wij een voorgenomen plan aan voor de realisatie van 30 woningen op het terrein van 
tuincentrum Van de Roest in Naarden. Het college heeft de raad hierover ook een raadsmededeling gestuurd. Onze fracties 
hebben op 24 augustus 2020 hierover schriftelijke vragen ingediend en stellen hierbij de volgende vervolgvraag: 
 
Vraag 1 
Ons is verteld dat alle kwekerijen voorheen, decennia lang, gebruik hebben gemaakt van nu verboden bestrijdingsmiddelen, 
zoals insecten pesticiden als DDT en meststoffen. Is er bodemonderzoek verricht op deze locatie om uit te zoeken of 
woningbouw überhaupt veilig mogelijk is? Zo niet, zijn er al plannen om door middel van het nemen van bodemmonsters de 
staat van vervuiling van de grond in kaart te brengen? 
 
Antwoord 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient aangetoond te worden dat  de kwaliteit van de bodem en de kwaliteit 
van het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. 
 
In bijlage 1 en 2 behorende bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn de bodemonderzoeken opgenomen die voor de 
betreffende ontwikkeling zijn uitgevoerd.  
In hoofdstuk 4.2.1 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn de conclusies uit deze rapporten overgenomen. Deze 
komen op het volgende neer. 
 
In 2008 is door Acorius B.V. (kenmerk: AD208RI03, d.d. 24 september 2008) op het perceel een bodemonderzoek uitgevoerd. 
Geconcludeerd werd dat ondanks een licht verhoogd gehalte aan lood er geen belemmeringen voor de beoogde nieuwbouw 
van woningen zijn.  
 
actualiserend bodemonderzoek 
Ondanks deze conclusie is er in het kader van de beoogde ontwikkeling een actualiserend bodemonderzoek (Econsultancy, 
d.d. 16 maart 2018, zie: bijlage 1 bij toelichting) uitgevoerd: 
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen 
aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten, waardoor Econsultancy 
adviseert geen onderzoek asbest in bodem/puin conform de NEN 5707/5897 uit te voeren. 
De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kobalt, kwik, nikkel, lood en/of PAK. In de ondergrond zijn geen 
verontreinigingen geconstateerd. 
 
In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd. 
 
Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking 
tot de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, 
alsmede de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 
Aanvullend verkennend bodemonderzoek  
De plannen zijn sinds de uitvoering van het actualiserend onderzoek gewijzigd, waardoor een deel van het huidige plangebied 
niet was onderzocht. Om te voldoen aan de onderzoeksverplichting is voor de resterende gronden een aanvullend 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Econsultancy, d.d. 13 mei 2020, zie: bijlage 2 bij de toelichting). De conclusies van 
dit onderzoek staan navolgend weergegeven. 
 
Er zijn op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de 
veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 
De bovengrond is licht verontreinigd met kwik, lood en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met 
PCB. 
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Het grondwater is licht verontreinigd met barium, cadmium, kobalt, lood en zink. 
 
gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking 
tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Uit de onderzoeken is gebleken dat woningbouw op de locatie van het voormalig tuincentrum zonder problemen plaats kan 
vinden. 
 


