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Sanering Gat van Reef

Geachte leden van de raad,
Met deze brief willen we u informeren over de besluiten die we hebben genomen op 15 juni 2021 inzake
de sanering van het Gat van Reef.
Het Gat van Reef is een voormalige zandwinlocatie van het toenmalige wegenbouwbedrijf Reef, gelegen
aan de Veenschapswijk ten noorden van Schoonebeek. Na de winning van het zand is de locatie gebruikt
als stortplek door de NAM en door de gemeente Schoonebeek. Analyses tonen aan dat ook door derden
deze locatie moet zijn benut. Deze stortactiviteiten zijn gestart in de jaren '60 van de vorige eeuwen
beëindigd omstreeks 1975.
Deze stort zorgt voor een ernstig vervuilde locatie die valt onder de werking van de Wet
Bodembescherming.
Sanering van deze locatie maakt deel uit van het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 met de
rijksoverheid en uw meerjaren uitvoeringsplan bodem 2016-2020. In de voorbije jaren zijn de nodige
onderzoeken uitgevoerd naar de verontreiniging en naar de verspreiding daarvan in de omgeving.
Op basis daarvan hebben we een saneringsplan vastgesteld. Het saneringsplan is bij deze brief
opgenomen als bijlage 1.
In hoofdlijnen betekent de sanering: het ordentelijk maken van het terrein door de afwerklaag te
herstellen, c.q. aan te brengen. Daarmee wordt het terrein geschikt voor maatschappelijk gebruik en voor
het beheren en beheersen van het terrein en de aanwezige verontreiniging. Daarbij hoort ook het
monitoren van de verontreiniging van het grondwater. Er is geen zijdelingse verspreiding naar het
oppervlaktewater. Wel is er in de loop van de jaren sprake van verontreiniging van het diepere
grondwater. Deze tong van verontreinigd grondwater verspreidt zich langzaam door de heersende
grondwaterstroming. Er is geen aanleiding om hier een concrete interventie op te zetten. Dit moeten we
evenwel tot in lengte van jaren monitoren en als zich een noodzaak voordoet alsnog hierop interveniëren.
We zullen de uitvoering van de sanering ter hand nemen.
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De NAMheeft zich bereid verklaard om de helft van de saneringskosten en navolgende
monitoringskosten voor haar rekening te nemen. Wij nemen zelf de andere helft van de kosten voor onze
rekening. Omdat het belangrijk is om de locatie op een verantwoorde wijze te beheren en de
verontreiniging van het grondwater te monitoren zullen de kadastrale kavels worden overgenomen van
de huidige eigenaar.
Ook een smalle strook grond aan de zuidzijde, die nu al tijdelijk bij de locatie is betrokken, wordt
aangekocht en definitiefbij de locatie betrokken. De kosten van de sanering en langjarige monitoring
vallen binnen de eerdere ramingen voor deze locatie. De eerdere onderzoeken zijn ten laste gebracht van
de Reserve Bodemsanering, daaruit wordt ook de sanering bekostigd. In verband met de nog te
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