
 

 

Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen 

 

Oost - Souburg, 29 juni 2022 

 

Onderwerp: Artikel 34 vragen RvO, over probleem vervuilde grond en grondwater 

Energieweg te Vlissingen. 

 

Partij Souburg-Ritthem wil graag de inzage in het probleem van vervuilde grond en 
grondwater op de locatie van de voormalige stortplaats Westelijke Bermweg, nu met adres  
Energieweg in de gemeente Vlissingen, krijgen. Zowel van de voormalige stortplaats als 
ook de bodem, open water en grondwater in de directe omgeving. Ruimtelijke ontwikkeling 
van deze voormalige stortplaats is een mogelijke optie. Stortplaatsen op zich bieden 
mogelijk kansen voor woningbouw, bedrijfsterreinen of voor groene energie maar kunnen 
ook een (hoog) risico vormen voor volksgezondheid. 

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te 
beantwoorden: 

1. Kan het college, met een behulp van een kaart, deze locatie (Energieweg) in de 
gemeente  Vlissingen nader aanwijzen en van een actueel adres voorzien?  

2. Kunt u aangeven welke grondonderzoeken er in de afgelopen 15 jaar zijn gedaan naar 
bodemverontreiniging op deze locatie in onze gemeente? Graag toelichting. 

3. Kunt u aangeven welke verontreinigingen er op dit adres bekend zijn vanuit het 
verleden en aangeven welke acties hierop zijn ondernomen? 

4. Wat zijn de soorten verontreiniging die in dit gebied (voormalige stortplaats Westelijke 
Bermweg, nu Energieweg) op basis van historisch, oriënterende/of nader onderzoek 
zijn vastgesteld? Is hiervan in voldoende mate de ernst en omvang bekend? Graag 
toelichting. 

5. Op welke wijze is, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Bodemkwaliteitskaart, de 
omvang en ernst van de verontreinigingen op de bovengenoemde locatie door de 
gemeente in kaart gebracht? Graag toelichting. 

6. Kan het college aangeven wanneer en hoe deze voormalige stortplaats is onderzocht? 
Wordt deze locatie gemonitord? Zo ja, met welke frequentie en wat waren de 
resultaten van de herhaalde onderzoeken (monitoring)? 

 



 

 

 

7. Welke bestemming is voor de aangewezen locatie in vraag 1 op dit moment van 
toepassing? Graag toelichting. 

8. Is er naar uw inschatting op dit moment reden tot zorg over eventuele 

gezondheidsrisico’s vanwege het huidige gebruik van de betreffende locatie 

Energieweg Vlissingen? Graag toelichting. 

9. Is er op basis van te verwachten bestemmings- en/of gebruikswijziging van de 
betreffende locatie al extra aandacht vereist in verband met eventuele bodem- en/ of 
waterverontreiniging? Graag toelichting. 

10. Is er naar uw inschatting op dit moment reden tot zorg over eventuele 

gezondheidsrisico’s vanwege het gebruik van de betreffende locatie op dit moment en 

in de toekomst als het bestemmingsplan (mogelijk) gewijzigd wordt voor deze locatie? 
Graag toelichting  

 

Fractie Partij Souburg - Ritthem, 

Joanna Weijermans 

Sjaak Vermeulen 

 

 

 
 
 
 
 
 




