
Antwoorden op de vragen van de PvdA-fractie over gebruik vervuilde grond Plan Perkpolder 

Zijn de door waterschap Scheldestromen gevraagde garanties ook verkregen? Zo ja, wie heeft deze 
garanties afgegeven? Zo nee, waarom niet? 
Er zijn door Waterschap geen garanties gevraagd. Er is door het Waterschap binnen de projectgroep 
onder andere gesteld dat de ophoging moet voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Diezelfde eis 
is overigens gesteld door zowel de gemeente Hulst als door Perkpolder Beheer. De opdrachtgever 
(HAZ) en opdrachtnemer (Hens) zijn op de hoogte van deze wetgeving. 

ter informatie: 
Hens is een aannemer 
Haz staat voor 'hulst aan zee', dat is een bv die opgericht is speciaal voor de ontwikkeling van de Perkpolder. (BV is van de 
eigenaar van o.a. golfbaan Oostburg) 
Perkpolder Beheer bv is een bv die opgericht is om het gebied te ontwikkelen. Enige overgebleven aandeelhouder is 
gemeente Hulst, omdat de provincie en 2 particuliere bedrijven zich hebben teruggetrokken. Deze BV bestaat uit een 
directeur, een assistente en een civieltechnisch ingenieur. Perkpolder beheer draagt zorg voor continuïteit in het project en 
verzorgt de vergaderingen voor diverse projectgroepen. 

 

Van welke locatie(s) komt de vervuilde grond die gebruikt gaat worden voor de ophoging? 
Op dit moment is nog niet duidelijk waar de grond precies vandaan zal komen. 

Wie voert de controles op de aan te voeren vervuilde grond uit? 
Wanneer de locatie bekend is waarvan het ophoogmateriaal komt zal op die locatie door een 
gecertificeerd bedrijf worden bemonsterd, zodat duidelijk is met welk materiaal we hier te maken 
hebben. Deze bemonstering wordt geregistreerd en wordt bewaakt door de Gemeente en het 
Perkpolder Beheer. Op voorhand is dus duidelijk waar het materiaal vandaan komt en wat de 
bestanddelen zijn. Nadat het materiaal is toegepast in de westelijke Perkpolder wordt het materiaal 
nogmaals bemonsterd. Dit zal gedurende het ophoogproces (dat ca 6 jaar gaat duren) 3 keer per 
week plaatsvinden. Dit bemonsteren in de westelijke Perkpolder vindt plaats in opdracht van 
Perkpolder Beheer. 

Bevinden zich in het gebied waar de vervuilde grond zal worden gebruikt zoetwaterbellen? 
De aanwezige zoetwaterbel in de kop van Oost Zeeuws Vlaanderen, bevindt zich een stuk ten zuiden 
van het projectgebied, zie de afbeelding hieronder. Voor uitgebreide informatie over het voorkomen 
van zoet en zout water, kunt u ook onderstaande link raadplegen: https://scheldestromen.nl/zoetzout 

 

 

Welke maatregelen worden getroffen om uitspoeling te voorkomen?  
Het toe te passen materiaal (Industrie klasse 1 of schoner) is niet uitlogend. Uitspoeling wordt 
voorkomen door geen grond van een andere klasse toe te passen. 

Bent u het met de PvdA eens dat ter bescherming van het grondwater geotextiel / folie / doek 
dient te worden aangebracht? Zo nee, waarom niet? 
Nee, voor het gebruik van sommige gronden is het noodzakelijk grondwaterbeschermende 

https://scheldestromen.nl/zoetzout


maatregelen te nemen, maar niet voor het gebruik van grond van het type Industrie klasse 1. Deze 
grond kan en mag toegepast worden zonder isolerende maatregelen te nemen. 

Wie heeft bij de verwerking van vervuilde grond in het project Plan Perkpolder de zorgplicht? 
Elke participerende partij heeft een zorgplicht: Hens als aannemer, HAZ als opdrachtgever, Perkpolder 
Beheer als projectorganisatie en gemeente Hulst als bevoegd gezag. 

 


