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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Jack d’Hooghe / PvdA
ONDERWERP: aanvraag omgevingsvergunningen
TOELICHTING
In het overzicht aanvragen omgevingsvergunningen staat onder zaaknummer W-AOVI3084
aangeven dat er langs het kanaal Gent-Terneuzen tussen Oostkade en Blikstraat in Sluiskil
het voornemen is voor het aanleggen van een grond – en baggerspeciedepot Terneuzen.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Wat voor soort grond- en baggerspecie betreft dit ?

1

2

Is de grond – en baggerspecie vervuild ? zo ja welke vervuiling betreft
dit ?
Wordt er ook vervuilde grond of specie met zware metalen opgeslagen?
Waar komt de vervuilde grond en
specie vandaan en is er sprake van
permanente of tijdelijk opslag?
Wat zijn de gevolgen voor de kern
Sluiskil met betrekking tot stank en
stof:
De kern Sluiskil heeft al een zware
belasting met betrekking tot stank en
geluid. De normen worden nu al regelmatig overschreden. Is er voor de
kern Sluiskil bij het verlenen voor een
vergunning sprake van een onaanvaardbaar belasting ?

2

3
4
5

Datum vragen: 7 april 2013

Baggerspecie welke vrijkomt bij het baggeren
van waterlopen van het waterschap.
Grond welke vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan wegbermen en de aanleg van
natuurvriendelijke oevers van het waterschap.
Nee.
Voldoet aan het besluit bodemkwaliteit

3

nee

4

Zie 1, Het is een permanent depot.
De opslag is er op gericht de grond en specie
volledig nuttig toe te passen.
Verwaarloosbaar milieurisico
Uit het bij de aanvraag ingediende luchtkwaliteits onderzoek (stof en stikstofdioxide) en het
akoestisch onderzoek blijkt dat er voldaan
wordt aan de eisen.
De activiteiten vallen binnen de door ons college vastgestelde beleidsnota grond- en baggerdepots ZPB (Zeeuws platform bodembeheer)
waarin de beleidsstandpunten van de samenwerkende Zeeuwse overheden over de opslag
van grond en bagger binnen en buiten een inrichting is vastgelegd
Datum antwoorden: 22 april 2013
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Verzonden: 3 mei 2013
Namens deze(n)

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

