Schriftelijk vraag aan het College
(art. 33, Reglement van orde)
Datum: 23-10-2018

Aan het college van
Indiener(s): Karel Martinet

de gemeente Hulst

Onderwerp: Vuilstort bij Life & Garden
Portefeuillehouder: Wethouder Depauw
Vragen:
Vraag 1.
Kent de wethouder het in de toelichting genoemde rapport?
Vraag 2:
Wat is de uitslag van dat nader onderzoek geweest?
Vraag 3:
Wat zijn de aanvullende maatregelen die er in de afgelopen jaren genomen zijn?
Vraag 4:
Hoe is de situatie nu? Stabiel, beter, of wordt het slechter?
Vraag 5:
Heeft de grondverwerving in de omgeving van de stortplaats (door het waterschap) te maken met
maatregelen om de effecten van eventuele vervuiling te beperken of te verminderen?
Vraag 6:
Heeft het aanbod aan de aanpalende grondeigenaren om hun grond voor 25 jaar af te staan voor
zonnepanelen ook te maken met de situatie van de stortplaats? Of is dit toeval?
Aanleiding voor de vraag:
Op de kaart van de voormalige stortplaatsen van de provincie is o.a. een rapport te zien van een
verkennend onderzoek uit 1997. (Opdrachtgever Provincie Zeeland. Deelrapport 3341410, van
IWACO BV in Den Bosch.)
In de toelichtende brief van de provincie aan het toenmalige waterschap staat dat ( citaat) “er
gebleken is dat er in het grondwater ter plaatse van de genoemde stortplaats sterke
verontreinigingen zijn aangetroffen. ..........Dit houdt in dat maatregelen ter bescherming van
mens en milieu noodzakelijk zijn”. Men heeft het ook over aanvullende maatregelen en over verder
onderzoek.”
Er is toen verontreiniging geconstateerd in het ondiepe zowel als in het diepe grondwater, tot 15
meter. De verontreinigingen verspreiden zich in die periode blijkbaar ook verder.
Ondanks de geruststelling door de wethouder stellen wij hierbij toch nadere vragen. Er wonen
immers mensen in de omgeving en er vindt ook nog steeds landbouw plaats. Er schijnen zelfs
gewassen beregend te worden.

Daarnaast hebben wij vernomen dat het waterschap gronden probeert te verwerven rondom de
oude stort.
Recent is er ook sprake van dat grondeigenaren in deze buurt een aanbod hebben gekregen om hun
grond voor 25 jaar te verhuren tbv zonnepanelen. Er zouden reeds eigenaren getekend hebben.
Hopelijk kan de wethouder onze zorgen grotendeels wegnemen.

Vandaar de volgende vragen:
Indiener(s), Karel Martinet, CDA-fractie

2

