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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over het Gorzenpark

Geachte heer Mijnders,

Op 25 mei 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over het Gorzenpark. In uw brief stelt u onder
andere vragen aan de hand van het artikel ' problemen met leeflaag’ en de informatie uit de kadernota
2022

In deze brief geven wij u hieronder puntsgewijs antwoord op de gestelde vragen

Vraag 1
Tijdens de rondleiding in het Gorzenpark zijn we gewezen op de slechte staat van een groot aantal
bomen in het noordwestelijke gedeelte van het park. In de kadernota begroting op blz. 7 geeft u aan dat
hier ook verschillende bomen zijn omgewaaid. Op welke manier zorgt u ervoor dat de veiligheid in het
gebied, betreft het omvallen van bomen/ afbreken van takken, gewaarborgd blijft.

Antwoord:

Het uitgevoerde stabiliteit-/windworponderzoek laat zien dat er nu geen urgente problemen zijn m.b.t.
omvallende bomen. De bomen langs de paden vallen onder de reguliere boomveiligheidsinspectie. De
leeflaag is op sommige plekken dun, maar nog wel overal intact of weer aangevuld. Dat maakt dat er tijd
is om een nader onderzoek uit te voeren en besluitvorming te baseren op een goed uitgewerkt plan voor
het gebied.

Vraag 2
Wanneer is er in het noordwestelijk gebied van het Gorzenpark onderhoud geweest?

Antwoord:
Het Gorzenpark is een extensief beheerd recreatiebos. In 2019 is een grote onderhoudsronde in het bos
uitgevoerd. Dit met betrekking tot dode overhangende takken boven paden en onveilige bomen. Jaarlijks
vinden er kleinere ingrepen in het bos plaats. In 2022 staat de volgende snoeironde gepland.



Vraag 3
u geeft in de kadernota op blz. 7 aan dat er geconstateerd is dat de bewortelingszone in het
noordwestelijk gedeelte /leenaag 'wel heel dun is’ Kunt u aangeven hoe dik de bewortelingszone/ leeflaag
nu is en aan welke dikte de leeflaag moet voldoen?

Antwoord :
uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat de stort in de jaren '70 is afgedekt met een grondlaag
die in dikte varieert van 0,2 m tot meer dan één meter. In het noordwestelijk deel is recent onderzoek
gedaan naar de dikte (en de kwaliteit) van de leeflaag. De samengevatte conclusie van het
onderzoeksrapport is als volgt: De onderzoeksresultaten vormen geen aanleiding voor nader
bodemonderzoek en derhalve ook geen belemmering voor het huidige gebruik als (extensieD
recreatiegebied. Er is onzes inziens vanuit milieu hygiënisch oogpunt geen directe aanleiding om
reconstructiewerkzaamheden uit te voeren om kwaliteit en dikte van de afdeklaag te verbeteren .

Vraag 4
Kunt u specifiek aangeven welk gebied er in het Gorzenpark een te dunne bewortelingszone/ leeflaag
heeft?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3. Het onderzoek is uitgevoerd in het noordwestelijk deel. Zie ook de
weergave op de kaart in bijlage 1 en het overzicht van het Gorzenpark hieronder waarbij het gaat om
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Vraag 5
Is er een deadline vanuit de provincie wanneer de leeftaag/bewortelingszone weer de juiste dikte moet
hebben?

Antwoord:
Nee. Zie voor een toelichting het antwoord op vraag 6.
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Vraag 6
Kunt u aangeven wanneer u verwacht meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer de leeflaag/
bewortelingszone wordt hersteld en op welke wijze dit gaat gebeuren?

Antwoord:
We zijn gestart met een nader onderzoek. Zie hiertoe ook de raadsinformatiebrief “onderzoek
gedeeltelijke herinrichting De Gorzen“ d.d. 18 juni 2021 . Het eerdere windworponderzoek laat zien dat er
nu geen urgente problemen zijn m.b.t. omvallende bomen. De bomen langs de paden vallen onder de
reguliere boomveiligheidsinspectie. De leeflaag is op sommige plekken dun, maar nog wel overal intact
of weer aangevuld. Dat maakt dat er tijd is om het onderzoek uit te voeren en besluitvorming te baseren
op een goed uitgewerkt plan voor het gebied.

Met het onderzoek worden verschillende scenario’s uitgewerkt, van niets doen tot complete herinrichting
en een aantal varianten hiertussen. Deze scenario’s worden doorgerekend, waardoor ook de kosten
inzichtelijk worden. Hierbij wordt ook gekeken naar de maatschappelijke impact van de scenario’s
(kostenefficiency/milieuefficiency versus ecologie en gebruik) en de impact op de ecologie. Daarnaast
worden ook een aantal beheersmatige onderwerpen in het onderzoek meegenomen.

Vervolgens stelt u vragen naar aanleiding van het bijzondere verleden van het Gorzenpark, er zou sprake
zijn van zeer vervuilde grond in dit gebied en u geeft aan dat er peilbuizen in het gebied staan om de
vervuiling van het grondwater te monitoren. Hieronder beantwoorden wij uw vragen hierover.

Vraag 7
Om de hoeveel tijd wordt er gemonitord hoe het staat met de vervuiling van het grondwater rondom het
Gorzenpark?

Antwoord :
Het meest recente onderzoek dateert uit 2013 (Samenvatting en monitoring verontreinigingssituatie
voormalige stortplaat 'Nieuwe Gorzen’, Rotterdamseweg te Ridderkerk, rapport van 16 april 2013,
onderzoek uitgevoerd door Grondslag). Dit is uitgevoerd in opdracht van de DCMR Milieudienst
Rijnmond, namens de provincie Zuid-Holland. Daarvóór heeft gedurende een periode vanaf 1993 tot
2004 monitoring van het grondwater plaatsgevonden.

Uit de meeste recent monitoringen (2004 en 2013) komt naar voren dat sprake is van een stabiele
situatie waarbij de komende 20 jaar geen risico’s voor de dichtstbijzijnde drinkwaterputten optreden. De
bodem (grond en grondwater) van het overige deel van de onderzoekslocatie is niet tot licht
verontreinigd.

Vraag 8
Zijn er gegevens over op welke schaal het grondwater in dit gebied vervuild is?
Zo ja, kunt u die gegevens met ons delen?

Antwoord:
Ja, zie het antwoord op vraag 7. In bijlage 2 is een overzichtskaart van de peilbuizen opgenomen.



Het onderzoeksrapport uit 2013 is een omvangrijk document. Ma de bijgaande link is het document in te
zien/ te downloaden, http://dcmr.qisinternet.nl/downloads/pdf/58/21562658.PDF. In bijlage 3 treft u de
samenvatting (conclusie en aanbevelingen) uit het rapport.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de stortlocatie en de monitoring. Het rapport uit 2013
is opgesteld in opdracht van de provincie. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt een
verschuiving plaats van deze verantwoordelijkheden van provincie naar gemeenten. Op verschillende
niveaus volgen nog discussies over taak en budget (landelijk) en locaties (lokaal).

Hoogachtend,
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Bijlagen :
1. Kaart
2. Overzichtskaart peilbuizen
3. Samenvatting onderzoeksrapport
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