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Aanvrager: 

Gemeente Noordoostpolder 
De heer G. Schaapman 

Postbus 155 

8300 AD EMMELOORD  
 

Locatie:  

Breestraat 42 in Marknesse (locatiecode AA017100086) 
 

Datum aanvraag:   
14 november 2018 

 
Kenmerk OFGV:  

BHZ_BDM_BS-95128  
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BESLUIT WBB INSTEMMEN EVALUATIEVERSLAG 

Inleiding 

Op 15 november 2018 heeft de firma Kwinfra BV, namens u, een aanvraag ingediend 

voor een besluit instemmen evaluatieverslag voor de locatie Breestraat 42 in Marknesse. 

De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten voor een besluit op grond van de Wet 
bodembescherming (Wbb): 

 Instemming met het verslag van de uitgevoerde deelsanering (artikel 39c Wbb).

De saneringslocatie is gelegen op het kadastrale perceel gemeente Noordoostpolder, 

sectie BZ, nummer 249. 

Besluit 

1. Ik stem in met het verslag van de uitgevoerde sanering.

2. De locatie is geschikt gemaakt voor het gebruik als ondergrondse container.
3. Ter plaatse van de ondergrondse container is sprake van de volgende

nazorgverplichting(en):
De isolatielaag (verharding) moet in stand worden gehouden.

Ondertekening en verzending 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Namens deze, 

F.M. Plat
Waarnemend Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 11-09-2020 

Afschriften:  

Een afschrift van het (ontwerp)besluit is verzonden aan: 

 Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder
 Kwinfra B.V.
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Rechtsbeschermingsmiddelen 

Bezwaar 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit 
besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift 

worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit 

besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Commissie Bezwaar en Beroep 

Postbus 55 

8200 AB  Lelystad 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, 
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 

waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als 

de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast 

een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening 
wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier 

een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom 

sprake is van een spoedeisend belang.  

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 

voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/
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1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanleiding

Op 15 november 2018 heeft de firma Kwinfra BV, namens de gemeente Noordoostpolder, 
een aanvraag ingediend voor een besluit instemmen evaluatieverslag op de locatie 

Breestraat 42 in Marknesse. Op de locatie is een restverontreiniging achtergebleven van 
een eerdere sanering. Ten behoeve van het plaatsen van een ondergrondse container is 

deze restverontreiniging nu ook gesaneerd.  

Eerder is ingestemd met het saneringsplan (kenmerk 368632/BHZ_BDM_BS-88094) voor 
deze locatie. In dit plan is de sanering beschreven die uitgevoerd zou worden voordat de 

container geplaatst werd. 

De aanvraag bevat de volgende bijlagen: 

 Een ingevuld en ondertekend meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming
(verzonden op 14-11-2018);

 Kwinfra BV, evaluatieverslag grondsanering bij plaatsen afvalcontainer (OAC) ten
noorden van het perceel Breestraat 42 te Marknesse, kenmerk 18163-EVA-01, d.d.

14 november 2018;

Op 3 december 2018 heeft de OFGV om aanvullende gegevens gevraagd. Op 21 februari 

2019 is het evaluatierapport aangevuld met een aanvullende briefrapportage van Kwinfra 
BV (kenmerk 19043-BRF-01 d.d. 21 februari 2019). 

KNIPALRHE 

1.2 Bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag is de provincie Flevoland. 

De aanvraag is getoetst aan: 

 De Wet bodembescherming (Wbb).

 De circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 16675).
 De Omgevingsverordening Flevoland 2019 (OvF).

 BesluitvormingsUitvoeringsMethode Wbb (BUM Wbb).
 Het ingediende saneringsplan en besluit van 2 juli 2018.

1.3 Procedure 

De procedure volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van 

toepassing.  

1.4 Publicatie 

Het besluit wordt bekendgemaakt op de website van de OFGV. 
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2. Inhoudelijke overwegingen

2.1 Locatie beschrijving

De saneringslocatie is gelegen aan de zuidzijde van de Maanhuizenlaan nabij de hoek 
met de Breestraat 42, in de bebouwde kom van in Marknesse. De saneringslocatie is in 

gebruik als trottoir van de openbare weg in een woon- en winkelgebied. 

Op de Breestraat 42 te Marknesse was sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging ten gevolge van een voormalig tankstation. Hier heeft in de 
periode 1999-2003 een bodemsanering plaatsgevonden door middel van een in-situ 

sanering en een ontgraving van verontreinigde grond met een aanvullende 
grondwatersanering. Daarbij is in de grond onder het pand een restverontreiniging met 

minerale olie en vluchtige aromaten achtergebleven die met folie is afgedekt. 

In een beschikking van 23 juni 2004 (kenmerk MB/04.0440607/L) is kennis genomen 
van het bereikte saneringsresultaat en ingestemd met het nazorgplan. In het grondwater 

nabij de locatie van de nieuwe ondergrondse container is geen verontreiniging meer 
aangetoond. 

Op 2 juli 2018 is ingestemd met het deelsaneringsplan (kenmerk 368632/BHZ_BS-
88094) voor deze locatie. De deelsanering betreft het verwijderen van verontreinigde 

grond bij de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer op deze locatie. Op de locatie 
is een restverontreiniging achtergebleven na een eerder uitgevoerde bodemsanering. 

Deze restverontreiniging bevindt zich op een diepte van circa 1,4 tot 3,0 m-mv onder een 

foliewand in talud naar het naastgelegen pand. Bij de plaatsing van de container zal 
verontreinigde grond vrijkomen. 

De deelsanering leidt niet tot verdere verspreiding van de verontreiniging en staat een 
eventuele latere sanering van de restverontreiniging niet in de weg.  

2.2 Uitgevoerde sanering 

De deelsanering is uitgevoerd conform het saneringsplan en de gemelde wijzigingen. 

Uit de melding blijkt dat de saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd op 1 oktober 2018  

door Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V., onder milieukundige begeleiding van Kwinfra B.V.. 

De met minerale olie en aromaten verontreinigde grond grondis ontgraven tot een diepte 

van 3,0 m-mv over een oppervlakte van 5 m2. Uit de analyseresultaten van 
controlebemonsteringen blijkt dat na ontgraving maximaal matige verontreinigingen met 

vluchtige aromaten worden aangetoond. 

In totaal is 13,74 ton (circa 9 m³) sterk met minerale olie verontreinigde grond onder 

afvalstroomnummer 02C398002515 afgevoerd naar DBG Drachten. Daarnaast is in totaal 
9,76 ton (circa 6 m³) indicatief klasse industrie grond onder afvalstroomnummer 

049371802338 afgevoerd naar de grondbank Steenwijk. De ontgraving is aangevuld met 

5 m3 schoon aanvulzand (< AW2000) onder kwaliteitscertificaat ZW-006/6 van Theo 
Pouw. 

De uitgevoerde sanering heeft slechts betrekking op dat deel van het geval waar in 

verband met de plaatsing van een ondergrondse container het geval van ernstige 

bodemverontreiniging is verwijderd en geïsoleerd. 
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2.3 Beoordeling saneringsresultaat en overwegingen 

Op de saneringslocatie aan Breestraat 42 is de met minerale olie en aromaten 
verontreinigde grond verwijderd tot een diepte van 3,0 m-mv. Er zijn wel 

restverontreinigingen achtergebleven. De locatie is geschikt gemaakt voor het gebruik als 
ondergrondse container. Er is wel nazorg maar geen kadastrale registratie van 

toepassing. 

2.4 Gebruiksbeperkingen 

Op de locatie golden al gebruiksbeperkingen voor de restverontreingiging die na een 
eerdere sanering is achtergebleven. Deze gebruiksbeperkingen blijven van toepassing. 

Het gaat hier om:   

 in stand houden van verhardingen en leeflaag;
 geen bouwwerkzaamheden met grondverzet.

 geen onttrekking van grondwater.

De eigenaar en/of gebruikers zijn verantwoordelijk voor het instandhouden en herstellen 

van de verhardingslaag.  


