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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
U bent op 20 april 2021 geïnformeerd over de vervuiling van de grond rond het spartelbadje in het 
Wantijpark (raadsinformatiebrief 2021-0054557). Door een misverstand heeft u niet de goede 
informatie ontvangen. U ontvangt hierbij de volledige informatie. Tevens ontvangt u hierbij het 
advies van de GGD, dat wij al aankondigden in de brief van 20 april.

Wat is de te delen informatie?
U was geïnformeerd dat de vervuiling van de grond rond het spartelbadje zich bevond op een 
diepte van 50 tot 100 cm. Dit is een onjuiste interpretatie. De gemelde vervuiling is aangetroffen in 
de laag tot 50 cm diep. Daarnaast is er ook, na nader onderzoek, vervuiling aangetroffen in de laag 
tot 100 cm. 

Wat is er na het constateren van de fout gedaan?
Na het constateren van de bodemvervuiling en de onjuiste interpretatie is er contact opgenomen 
met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de GGD of de aangetroffen vervuiling risico's voor 
de volksgezondheid kunnen hebben. Hierover heeft de GGD een advies afgeven. 

Advies van de GGD
Het advies van de GGD (5 mei 2021; Gezondheidsrisico's bij spartelvijver Wantijpark Dordrecht) 
geeft aan dat het risico voor de volksgezondheid zeer beperkt is, en dat dit ook voor het verleden 
geldt. Het gebied is afgedekt met gras wat de kans op binnen krijgen van vervuilde grond zeer 
klein maakt. 

In het advies gaat de GGD ervan uit dat de zandbak gevuld is (geweest) met geschikt ('schoon') 
zand. Hiervan kan gemeld worden dat het zand in de aanwezige zandbak jaarlijks wordt vervangen 
door schoon speelzand in een laag van 50 cm. 
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Het advies geeft verder aan dat het gebied rond het spartelbadje, voordat daar werkzaamheden 
beginnen, niet afgezet hoeft te worden. Door de GGD zijn ter plaatse wel enkele kale plekken 
geconstateerd.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Zodra de sloopvergunning is afgegeven wordt de paddenstoel uit het badje gehaald en opgeknapt. 
De sloopwerkzaamheden starten op een zo kort mogelijke termijn. Vervolgens wordt het terrein 
gesaneerd. De saneringswerkzaamheden dienen zo snel mogelijk te beginnen. Na deze 
werkzaamheden dient immers een nieuw badje met zuiveringsinstallatie gemaakt te worden. 
Vertraging van werkzaamheden bij start van uitvoering na het zwemseizoen kan ertoe leiden dat 
het badje niet open kan bij start seizoen 2022. Het is niet mogelijk om sanering, sloop en 
nieuwbouw allemaal uit te voeren in de periode september 2021-mei 2022. Daarom zien we ons 
gedwongen om het badje dit jaar gesloten te houden.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Er zijn verder geen extra kosten voor het verdere proces. Het plaatsen van de bouwhekken is al 
opgenomen in de ramingen.
Over de mogelijke kosten van de sanering bent u op hoogte gesteld middels de 
raadsinformatiebrief van 20 april jl.
De exacte kosten voor het saneren worden duidelijk na de aanbesteding.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Spartelvijver Wantijpark - Raadsinformatiebrief;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsinformatiebrief 20 april 2021, kenmerk 2021-0054557, Spartelvijver Wantijpark.
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