Oss, 11 april 2021
Artikel 41 vragen over de verontreinigingen onder de wijken Boschpoort en Krinkelhoek,
het voormalige bedrijfsterrein van Philips.
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de SP de verontreiniging van het voormalige
bedrijfsterrein van Philips in het centrum van Oss aan de kaak gesteld. Ondanks aanvankelijke
ontkenningen door het bedrijf en de gemeente Oss bleek de grond onder het voormalige bedrijf
ernstig vervuild met onder andere tolueen, xyleen, benzeen en dieselolie. Na verder onderzoek werd
de conclusie getrokken dat de grond op het terrein tot zes meter diepte afgegraven moest worden
en het grondwater moest worden opgepompt en gezuiverd. Tot 2003 zijn er metingen verricht om de
verontreinigingen in het grondwater te volgen. Op het voormalige Philipsterrein staat nu de wijk
Boschpoort.
In publicaties in het Brabants Dagblad van 26 maart en 10 april 2021 wordt duidelijk dat het
grondwater onder het voormalige bedrijfsterrein nog steeds ernstig is vervuild. Bewoners van de wijk
maken zich grote zorgen over hun gezondheid.
De situatie op en rondom het terrein van de voormalige lakfabriek en ververij van Philips is bijzonder
verontrustend en roept de volgende vragen op:
1. Vanaf begin jaren tachtig tot 2003 is er grondwater opgepompt en gezuiverd. Waarom is dit
gestopt in 2003?
2. De verontreinigingen die nu zijn gevonden bevinden zich onder de Krinkelhoek en ook nog
steeds onder Boschpoort. De verplaatsing van de verontreiniging gaat erg langzaam. Is er
destijds gemeten wat de stroomrichting en stroomsnelheid is van het grondwater onder de
genoemde wijken? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?
3. In het Brabants Dagblad artikel van 10 april 2021 wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid
van gechloreerde koolwaterstoffen. Om welke stoffen gaat het hier?
4. Verschillende bedrijven op industrieterrein Moleneind pompen grondwater op voor
productiedoeleinden, onder andere voor voedselbereiding. Dat geeft mogelijk een extra
stroming van grondwater vanuit het centrum van Oss richting Moleneind. Wordt deze
grondwaterstroming in de gaten gehouden. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarvan het
resultaat?
5. Door de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant wordt gesteld dat alleen het grondwater
verontreinigd is en niet de bovenliggende grond. De eerder gevonden stoffen lossen
nauwelijks op in water en blijven door hun lagere soortelijk gewicht op de waterlaag liggen.
In 40 jaar zal een flink deel van de grondwatermassa zich hebben verplaatst richting de Maas.
Als het water nu nog steeds zodanig verontreinigd is dat er gesaneerd moet worden dan is de
aanwezigheid van een depot met oplosmiddelen onder de grond van Boschpoort niet
uitgesloten. Op grond waarvan wordt nu beweerd dat er geen verontreiniging meer in de
grond aanwezig is? Gaat er nog actief gezocht worden naar verontreinigingen in de grond
onder Boschpoort?

6. De bewoners van Boschpoort zijn ongerust over de veiligheid van henzelf en hun kinderen.
Het Brabants Dagblad meldt dat bewoners grondwater oppompen voor hun groentetuinen
en zwembadjes. Is het oppompen van grondwater voor deze doeleinden toegestaan of
vergunning plichtig? Gaat de gemeente de bewoners van Boschpoort en de Krinkelhoek
actief benaderen om het gebruik van grondwater te ontraden?
7. In hoeverre is de volksgezondheid van de bewoners in het geding? Met name ook in het
gebied rondom de molen? Is een onderzoek naar het voorkomen van schadelijke stoffen bij
bewoners wenselijk? Wat is het oordeel van de GGD in deze?
8. De provincie is bij de sanering het bevoegd gezag. De verontreiniging is afkomstig van de
voormalige Philips vestiging in Oss. Gaat de gemeente Oss er bij de provincie op aandringen
om Philips, al dan niet moreel, aansprakelijk te stellen voor de verontreinigingen onder hun
voormalige bedrijfsterrein?

Namens de fractie van de SP,
Jan Zoll

