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Onderwerp: Vragen Algemene Waterschapspartij betreffende de gif locatie Woltersum

Langs de weg van Ten Boer naar Woltersum ligt een voormalig natuurzwembad dat in de
periode 1965 – 1970 is volgestort met chemisch afval van AKU (nu AKZO). In 1981 is dit stort
aan de bovenzijde afgedekt met bitumenfolie. In 2008 is in de sloten langs de weg
verontreiniging door Kobalt aangetroffen. Het slootwater is daar ook blauw en wil bij vorst
niet bevriezen. Dezelfde Kobalt verontreiniging is ter plaatse in het oppervlaktewater
geconstateerd in 2014 en in 2017. Een recent onderzoek bevestigd dat de zijwanden van het
stort (klei) doorlekken naar de aanliggende watergangen.
Vraag 1

Is het waterschap verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlakte water in deze
polder? En zijn de onderzoek rapportages bekend?
Antwoord 1

Ja, het waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Het beheer van en mogelijke onderzoeken bij deze vuilstort vallen onder het bevoegd
gezag van de provincie. Deze voert ook de monitoring van en rond de stortplaats uit.
Bij het waterschap zijn geen onderzoekrapportages bekend over deze vuilstort.
Tot heden zijn handhavers van het waterschap niet betrokken geweest op deze vuilstort.
Vraag 2

Zo ja is er dan handhavend opgetreden tegen de verantwoordelijke instantie (provincie
Groningen) van deze jarenlange vervuiling?
Antwoord 2

Het waterschap heeft tegen de provincie Groningen niet handhavend opgetreden, omdat:
- tot heden er geen vervuiling van oppervlaktewater bij de stort bij het waterschap
bekend was;
- het beheer en de monitoring van de stort bij de provincie ligt.
Vraag 3

Welke middelen heeft het waterschap om de verantwoordelijke voor deze vervuiling
(provincie Groningen) te dwingen om zodanige maatregelen te treffen dat verder
uitsijpelen van giftige stoffen wordt voorkomen?
Antwoord 3

Mocht er sprake zijn van verontreiniging van oppervlaktewater, dan kan het waterschap
handhavend optreden via de in de Algemene wet bestuursrecht genoemde en in de
Waterschapswet toegewezen middelen, namelijk last onder bestuursdwang en last onder
dwangsom.

