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Middelburg, 14 november 2017

Geachte voorzitter,
Met deze brief willen wij uw Commissie Ruimte inliciiten over de stand van zaken in het project
Perkpolder en het gebruik van Thermisch Gereinigde Grond in de zeedijk, waarover recent veel ophef is
ontstaan.

Stand van zaken uittreden Perkpolder
Op 7 juli jl. hebben Provinciale Staten besloten om het project Perkpolder geheel over te dragen aan de
gemeente Hulst, gezien de fase waarin het project verkeert.
Daarbij hebben de Staten, onder voorwaarden, besloten een garantstelling van maximaal € 3,3 miljoen
aan de gemeente af te geven.
Sinds 7 juli is er druk onderhandeld met betrokken partijen over de te sluiten overeenkomsten die de
overdracht regelen. Naast de garantievoorwaarden voor de net genoemde € 3,3 miljoen, gaat het daarbij
o.a. over de overeenkomsten voor de grondverkoop aan Perkpolder Beheer BV en de
aandelenoverdracht aan de gemeente.
Op dit moment verwachten wij nog voor het einde van dit jaar alle overeenkomsten, die nodig zijn voor de
overdracht van het project, te kunnen tekenen.

Thermisch Gereinigde Grond
Rijkswaterstaat heeft, met subsidie vanuit de provincie, nieuwe natuur aangelegd bij Perkpolder in het
kader van NCW en NPW. Hierbij zijn ook nieuwe dijken aangelegd. Deze dijken hebben een kern van
TGG gekregen. De aannemer heeft indertijd een certificaat overgelegd en een rapport waarin
geconcludeerd werd dat de TGG als zand beschouwd kon worden.
De werkzaamheden zijn afgerond en de onderhoudstermijn van de aannemer is afgelopen
Recentelijk is er de nodige discussie ontstaan over het gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG)
in de dijken bij het project Perkpolder.
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Van de gemeente Hulst hebben wij vernomen dat Rijkswaterstaat Zeeland (RWS) in een ambtelijk
mailbericht (d.d. 10-11-2017), laat weten dat Deltares onderzoek uitvoert naar de milieuhygiënische en
civieltechnische kwaliteit van de thermisch gereinigde grond (TGG) die is toegepast in de nieuwe dijk bij
Perkpolder en dat in dat kader ook de grondwaterkwaliteit wordt gemonitord. Daarbij wijzen de eerste
meetresultaten uit dat er vooralsnog geen sprake is van negatieve effecten ten gevolge van de TGG. Ook
de komende maanden worden er nog onderzoeken uitgevoerd zodat er medio januari conclusies
getrokken kunnen worden.

Positie van de provincie
Ons standpunt is dat RWS verantwoordelijk is voor alle te maken kosten die verband houden met TGG.
De gemeente Hulst deelt ons standpunt.
Mocht toch blijken dat het nodig is om werkzaamheden aan de dijk uit te voeren, dan is van belang dat de
N689 - een provinciale weg - deels op de dijk bij Perkpolder ligt.
Wij blijven uiteraard nauw contact houden met RWS over deze kwestie.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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