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In argument 1.3 bij bull point 3 staat dat er in de nieuwe nota regels zijn toegevoegd m.b.t. TGG. Uit 

het kopje ‘Gevolg’ blijkt dat na aanleiding van een- te laat ingediende- zienswijze van Afvalstoffen 

Terminal Moerdijk beleidsregels zijn aangepast. Wij constateren dat ATM een bedrijf is met groot 

economisch belang bij deze Nota.  

Eerder gaf wethouder Franssen aan dat de zienswijze niet was meegenomen omdat hij te laat was 

maar dat strookt niet met de bovenstaande uitleg in het raadsvoorstel. Ook gaf wethouder Franssen 

aan dat de zienwijze enkel de Gemeente Moerdijk besloeg maar hij is (ook) geschreven aan Het 

college van B&W van de gemeente Goirle. 

Zienswijzen buiten de termijn dienen ten allen tijde als niet ontvankelijk te worden beschouwd en 

kunnen geen inhoudelijke wijzigingen tot gevolg hebben.  

 

Vraag 1a Is de ingediende zienswijze nu wel of niet meegenomen in de Nota?  

Vraag 1b Welke regels zijn toegevoegd/aangepast als gevolg van de zienswijze van ATM?  

Vraag 1c Hoe kan het dat een zienswijze die buiten de daarvoor gestelde termijn wordt ingediend en 

alsnog wordt meegenomen? 

 

In hoofdstuk 11 van de Nota bodembeheer wordt uitgelegd waarom TGG een risico vormt. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven dat: “Voor de gemeenten Altena, Oosterhout, Breda, Zundert, 

Woensdrecht en Rucphen geldt dat TGG in het geheel niet mag worden toegepast binnen het 

beheergebied van de gemeente.”  

 

Vraag 2a Waarom kiest Goirle vóór het gebruik van TGG in tegenstelling tot de gemeenten Altena, 

Oosterhout, Breda, Zundert, Woensdrecht en Rucphen met de kennis dat de grond altijd na-

zorgverplichting met zich mee brengt.  

Vraag 2b Waar in de gemeente ziet de gemeente Goirle mogelijkheden om eventueel TGG toe te 

passen? 

Vraag 2c  Hoe ziet de gemeente eventuele toepassing (met boven- en onder afdichting)? En 

eeuwigdurende controle van deze afdichting? 

Vraag 2d Heeft de raad bij het goedkeuren van deze nota op een later moment nog zeggenschap 

over het toepassen van TGG of valt dit dan onder uitvoering van beleid?  
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