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bijlage(n) - 

Inleiding 
Op woensdag 9 mei 2018, heeft burgemeester Baars de gemeenteraad geïnformeerd over de 
uitkomsten van het verkennend onderzoek in het gebied van de voormalige vuilstortplaats "De 
Zanderij". De eerste resultaten van het onderzoek geven aan dat op een gedeelte van het terrein sprake 
is van bodemverontreiniging met asbest. 
 
Uw fractie heeft ons drie vragen gesteld over bodemonderzoek De Zanderij. Hieronder 
geven wij onze reactie. 
 
 
Vragen 

1- Klopt het dat de gemeente in het gebied van de voormalige vuilstortplaats De Zanderij eerder 
(milieu)onderzoek(en) heeft laten doen naar mogelijke verontreiniging?  
 
Antwoord: ja 

 
2- Zo ja, welke onderzoek(en) hebben plaatsgevonden? Wat is er uit deze eerdere onderzoeken 

naar voren gekomen en welke maatregelen zijn daarop genomen? 
 

Antwoord: Wij hebben in het verleden opdracht laten geven tot het uitvoeren van een aantal 
onderzoeken. Dat zijn de volgende. 
 

A. Bodemonderzoek ter plaatse van een voormalig afvalstort aan de Oude Telgterweg, Grontmij, 
april 1987  
Betreft bouwplannen woningen. 

 
       B.   Aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van een voormalig afvalstort  aan de Oude Telgerweg, 
             Grontmij, december 1987  

Betreft beperkte bouwplannen woningen 
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       C.  Bodemonderzoek locatie ‘De Zanderij Noord’, Grontmij september 1994 
            Betreft plannen tenniscomplex. 
 
       D. Aanvullend grondwateronderzoek locatie Zanderij Noord, Grontmij  december 1998. 
            Betreft plannen tenniscomplex  
 
            Uit de onderzoeken van 1987 en 1994 is gebleken dat de stort en deklaag slechts plaatselijk 
            sterk verontreinigd waren.  
            Het grondwater bleek met name rondom de voormalige mestgaten sterke verontreinigingen te 
            bevatten. Deze verhoogde waarden zijn in 2018 niet meer aangetroffen. 
            In de bodemonderzoeken van 1987 en 1994 is geen onderzoek gedaan naar asbest. 
            Destijds was onderzoek naar asbest in bodem nog niet gangbaar. 
            In het onderzoek van 1987 en 1994 wordt alleen melding gemaakt van bouw- en sloopafval als 
            onderdeel van het stortmateriaal. Niet van asbest. 
 
        E. Concept saneringsonderzoek en saneringsplan locatie de Zanderij Noord, Grontmij 6 juli 1999 
            Betreft plannen tenniscomplex 
            In dit rapport zijn de onderzoeksgegevens uit 1987, 1994 en 1998 gebruikt. 
 
        F. Afweging saneringsvarianten “De Zanderij Noord”, Tauw 4 oktober 2005 
            Betreft aanleg sportvelden 2005 in combinatie met woningbouw terrein DVS.  
            In dit rapport zijn de onderzoeksgegevens uit 1987, 1994 en 1998  gebruikt. 
 
            De plannen en bijbehorende saneringsvoorstellen uit 1999 en 2005 zijn niet uitgevoerd 
            vanwege de hoge kosten. 
 
        G. Rapport: Verkennend bodemonderzoek De Zanderij (sportpark EFC), Tauw 17 december 2008. 
            Betreft plannen woningbouw in combinatie met Telgter-eng)  
            (onderzoek ter plaatse van sportvelden en meetscherm met peilbuizen op grens met stort). 

     Er zijn slechts licht verhoogde waarden aangetroffen. Er is visueel geen asbestverdacht 
     materiaal aangetroffen. 
     In het onderzoek is plaatselijk een matig verhoogd gehalte zink aangetroffen. 

            Deze locatie ligt buiten de hekken van de sportvelden nabij de stort. In 2018 is deze locatie 
            ook weer onderzocht. 
 

H. Rapport: Milieuhygiënisch onderzoek “De Zanderij” aan de Oude Telgterweg te Ermelo, 17 april 
    2018. (Dit in verband met de mogelijke ontwikkelingen in het gebied.) 

           De eerste resultaten van het onderzoek geven aan, dat op een gedeelte van het terrein sprake is 
           van bodemverontreiniging met op één plek asbestverdacht materiaal boven de grond. 
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Onderzoeken door provincie Gelderland in kader onderzoek stortplaatsen. 
In kader van VOS (Verkennend Onderzoek Stortplaatsen), MOVOS (MonitoringsOnderzoek VOormalige 
Stortplaatsen), DOVOS (DeklaagOnderzoekVOormalige Stortplaatsen) en   NAVOS( NAzorg VOormalige 
Stortplaatsen), heeft de provincie (bodem)onderzoek laten uitvoeren op de stortplaats. 
 
(bodem)onderzoeken: 
Verkennend onderzoek stortplaatsen Gelderland, Oude Telgterweg te Ermelo VOSGE/160/007; 20 
oktober 1999, De Straat Milieuadviseurs. 
Dit rapport bevat een samenvatting van beschikbare informatie en een locatiebezoek. Voor dit rapport 
zijn geen nieuwe onderzoeken uitgevoerd maar zijn de resultaten uit 1987 en 1994 gebruikt. 
Deklaagonderzoek december 2002. Van dit onderzoek zijn locatietekening, boorstaten en analyses 
door de provincie beschikbaar gesteld in 2009 . 
Er is geen rapport bekend van dit onderzoek. De resultaten zijn verwoord in een brief van 31 maart 
2006.  
 
In de brief van 31 maart 2006 zijn de uitgevoerde onderzoeken samengevat. Tevens zijn hier conclusies 
aan verbonden. 
Samengevat: 
Uit het VOS blijkt dat sprake is van een voormalige stortplaats; 
Er is geen grondwatermonitoring uitgevoerd; 
De deklaag varieert sterk in dikte; 
De deklaag is plaatselijk licht verontreinigd met zware metalen, PAK en olie; 
De resultaten geven op dit moment (maart 2006) geen reden voor maatregelen; 
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een voormalige stortplaats die beschouwd wordt als geval van 
ernstige bodemverontreiniging; 
In geval van werkzaamheden in of op de bodem dan wel onttrekken van grondwater dient een 
saneringsplan ingediend te worden. 
 
 
3. Kan de VVD-fractie de onderzoeksresultaten van het verkennend onderzoek uit 2018 en de     
eerdere onderzoek(en) ontvangen? 
 
Antwoord: Dat kan.  
Het milieuhygiënisch onderzoek “De Zanderij” aan de Oude Telgterweg te Ermelo, 17 april 2018 wordt 
op een aantal punten nog aangevuld met de resultaten  van het aanvullend onderzoek dat nu in gang is 
gezet.  
Het aanvullend onderzoek omvat onder andere: 
Ten aanzien van asbest een uitgebreidere visuele inspectie van het maaiveld naar  
asbestverdachte materialen. 
Ten aanzien van de stort aan de zuidzijde een scherpere afbakening van de rand van het stort. 
Herplaatsen van 2 peilbuizen direct naast het stort voor monitoring van het grondwater. 
Risicobeoordeling van overige bodemverontreinigingen naast asbest. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 
A.M. Weststrate,   A.A.J. Baars, 
secretaris,    burgemeester, 
 


