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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 24 juli 2015  

 

Vragen nr. 70 

 

 

 

Vragen van mevrouw  J.M.E. de Groot (SP) over voormalige vuilstort van Ouderkerk aan de 

Amstel 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 24 juli 2015 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw J.M.E. 

de Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

Inleiding: 

 

Op de website van de krant Het Parool verscheen op 23 juli 2015 het artikel 'Sporters kropen 

over gifgrond op sportterrein Ouderkerk'.1   Behalve dat er op deze locatie een permanente 

hindernisbaan werd geopend (het Obstacle Course Training Centre) werd er ook  het evenement 

Dirt Maniacs georganiseerd. Uit verdere berichtgeving in het genoemde artikel blijkt dat 24 

scholieren van de opleiding Orde en Veiligheid aan het ROC College Amsterdam-Zuidoost op 

deze locatie onbeschermd  braamstruiken hebben verwijderd en vuilnis hebben opgeruimd. De 

krant meldt voorts dat uit twee rapporten, opgesteld door de provincie Noord- Holland in 2008, 

blijkt dat in de grond de concentratie van het gif arseen veel te hoog is. Ook zijn er vluchtige 

chloorkoolwaterstoffen gevonden. De deklaag boven de afvalberg zou te dun zijn en de 

afvalberg zou onvoldoende gesaneerd zijn. 

 

 

Vragen: 

 

1. Is het mogelijk dat de sporters en scholieren die werkten op en gebruik maakten van de 

voormalige vuilstort van Ouderkerk aan de Amstel  een gezondheidsrisico hebben 

gelopen? Zo ja, wat is de bedreiging van hun gezondheid? Kunt u beschrijven welke 

ziekten men kan oplopen ten gevolge van het werken dan wel sporten op deze 

voormalige vuilstort? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

                                                
1 http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4106503/2015/07/23/Sporters-kropen-

over-gifgrond-op-sportterrein-Ouderkerk.dhtml 

  

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4106514/2015/07/23/Tijgeren-

over-een-vuilnisbelt-hoe-kon-dat-gebeuren.dhtml 
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2. Kunt u ons de beide genoemde rapporten uit 2008, die in uw opdracht zijn gemaakt 

doen toekomen? Kunt u ons tevens het indicatieve rapport van het onafhankelijke 

bureau doen toekomen dat eind juni 2015 werd opgemaakt op aandringen van 

bewoners van Ouder- Amstel? En kunt u ons het advies van de GGD, dat in juli 2015 

werd gemaakt, sturen?  

 

3. De krant spreekt over de voormalige vuilnisbelt als een 'maatschappelijk urgent geval'. 

Dit naar aanleiding van een van de provinciale rapporten uit 2008. Is deze voormalige 

vuilstort een zogenaamde NAVOS II- locatie?  Hebt u binnen NAVOS II ook een nadere 

inventarisatie van de deklaagonderzoekgegevens gedaan en behoort de voormalige 

stortplaats bij de 40 meest risicovolle locaties? Kunt u ons een indicatie geven van de te 

treffen maatregelen en de daarmee gemoeide kosten? Hebt u in het kader van NAVOS III 

in de periode 2010- 2014 vervolgmonitoring en/ of nader onderzoek uitgevoerd? 

 

4. In het rapport 'Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma 2010- 2014' lezen wij 

op pagina 27 onder b., met een vervolg op pagina 28, het volgende: "Het stortmateriaal 

is in de NAVOS- onderzoeken beschouwd als een black- box. De provincie Noord-

Holland ziet contact met stortmateriaal als een risico. Daarom beschouwen wij een niet 

gesaneerde stortplaats per definitie als een potentieel ernstig geval van 

bodemverontreiniging. De provincie Noord-Holland is van mening dat contact met 

stortmateriaal moet worden voorkomen en stelt dat stortplaatsen met een deklaag 

dunner dan 0,5m onvoldoende zijn afgedekt. Zodra sprake is van een actieve situatie 

(herontwikkeling/ sanering) moet het probleem van de te dunne deklaag worden 

opgelost." Kunt u ons meedelen of de 70 centimeter klei, die ondernemer Vreugdenhil 

heeft laten storten als voldoende afdeklaag voor het intensieve sporten op deze 

voormalige afvalstort beschouwd kan worden? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? 

 

5. Bent u bereid om (nogmaals) met spoed onderzoek te doen op deze locatie teneinde al 

dan niet vast te stellen dat deze voormalige vuilstort een veilige plaats is om intensief te 

sporten? Dit vooral omdat de gemeente Ouder- Amstel een vergunning heeft afgegeven 

om op 12 september 2015 nogmaals een Dirt Maniacs- evenement te organiseren. 

Indien uw onderzoek oplevert dat het organiseren van een dergelijk evenement met 

betrekking tot de gezondheid niet verantwoord is, kunt u de gemeente Ouder- Amstel 

dan de vergunning laten intrekken? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 

 

 

      

 


