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aanvullend onderzoek/monitoring van de kwaliteit van het grondwater nodig bij
voormalige stortplaats Westwoud?
C.2 Rvs Zienswijze kadernota’s 2020 gemeenschappelijke regelingen
G. Mos (D66), R. Manshanden (GroenLinks)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 28 februari 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020;
Constaterende dat:
 in de Kadernota van CAW 2020 aandacht wordt besteed aan de voormalige stortplaats in Westwoud en
daarbij staat vermeld dat uit langjarige metingen geen noemenswaardige negatieve effecten op het
grondwater zijn geconstateerd;
 in verband daarmee een verschuiving plaatsvindt van activiteiten gericht op het grondwater naar
activiteiten gericht op het voorkomen van verontreiniging door lozing van van de stortplaats afkomstig
water op het oppervlaktewater;
 van diverse kanten, onder meer in de pers, recente berichten komen dat agrariërs en een terzake
deskundige in de directe omgeving van de stortplaats wel melding maken van verontreiniging die tot
gevolgen voor de gezondheid van dieren zou leiden;
 een aangrenzend boerenbedrijf in verband hiermee het rundvee permanent op stal houdt;
 in de aanpalende watergangen geen vissen en kikkers meer zouden kunnen leven;
 in antwoord op een recente vraag uit de commissie weliswaar wordt gesproken over een stabiele
situatie die binnen de normen ligt, maar deze uitspraak dateert uit 2016;
 er geen uitputtende inventarisatie zou zijn van wat indertijd allemaal op de locatie is gestort;
Overwegende dat:
 waar mogelijk gezondheidsrisico’s voor de omgeving aan de orde zijn, van het CAW mag worden
verwacht dat in overleg met de directe omgeving van de stortplaats al het mogelijke wordt gedaan eea
uit te zoeken en gezondheidsschade te voorkomen;
Draagt het college op:
 binnen het Algemeen Bestuur van het CAW in te brengen dat in overleg met de directe omgeving van
de voormalige stortplaats in Westwoud wordt nagegaan of nieuw aanvullend onderzoek/monitoring van
de kwaliteit van het grondwater nodig is.
 de raad over de uitslag van die bespreking te informeren.
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