
 

Aan het college van B&W, 

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO van de Partij voor de Dieren en de PVV, betreffende de 

verontreiniging op het voormalige Aagrunol terrein. (Vervolgvragen op schriftelijk vragen van 18 mei 

2020 hier te vinden)  

Groningen, 15 december 2020 

Geacht college, 

In de beantwoording van vraag 15 over welke keuze de gemeente heeft gemaakt op grond van de 
door Tauw 1 geconstateerde overschrijdingen en gemaakte aanbevelingen, meldt de gemeente dat 
het rapport  in behandeling is bij de Omgevingsdienst Groningen en dat er “inmiddels” overleg heeft 
plaats gevonden. Dit na ruim meer dan een jaar na het uitbrengen van het rapport van Tauw. 

-15.1-Waarom heeft de beoordeling niet eerder plaats gevonden? Blijven saneringsrapporten vaker 
meer dan een jaar liggen ter beoordeling? Welke maatregelen heeft u ondernomen om dit in de 
toekomst te voorkomen en te bewaken dat dit niet weer zal plaats vinden? 

-15.2- U schrijft dat het bevoegd gezag voornemens is de aanbeveling van Tauw over te nemen. 
Heeft u ondertussen hierover een besluit genomen? Zo ja, welke en wat betekent dit voor de 
sanering en de bewaking van de grondwaterverontreiniging? Zo nee, waarom niet? 

-15.3- Kunt u vertellen welke afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het gevoerde overleg over 
de door u genoemde herbemonstering, het eventueel bijplaatsen van een of meer peilbuizen en 
mogelijk andere vervolg afspraken? 

-15.4- Heeft de OGD ondertussen het rapport behandeld en heeft er een beoordeling 
plaatsgevonden? Zo ja, wat is de conclusie van de OGD en welke maatregelen worden al dan niet 
opgenomen op grond van deze beoordeling? Zo nee, waarom niet? 

Bij antwoord vraag 16: 

-16.1- U geeft aan dat de aanbeveling van Tauw wordt overgenomen, in het overleg afgesproken is 
tot herbemonstering over te gaan en dat extra peilbuizen geplaatst zullen worden. Zijn de resultaten 
hiervan al bekend? Zo ja wat zijn de resultaten en leiden deze tot extra maatregelen? Zo nee, 
wanneer worden deze bekend ? 

Bij antwoord vraag 20: 

-20.2- Wanneer verwacht u dat de saneringsdoelstelling aantoonbaar is bereikt?  

 
1 Tauw, Monitoring grondwater 2018 AAgrunol te Groningen, d.d.21 maart 2019, kenmerk L001-1267779EBS-V01- kst-NL 

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Schriftelijke-vragen/de-aanleg-Ring-Zuid-en-de-Aagrunol-locatie-PvdD-en-PVV-18-5-2020


Met vriendelijke groet,  

 

Kirsten de Wrede, Partij voor de Dieren  

 

Ton van Kesteren, PVV 


