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BESLUIT WBB INSTEMMEN EVALUATIEVERSLAG 

Inleiding 

Op 26 juni 2020 heeft Grondslag een aanvraag (namens Staatsbosbeheer) ingediend 

voor een besluit instemmen evaluatieverslag voor de locatie Kromslootpark in Almere 

(locatiecode AA003400054). 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 Almere, sectie F, 

nummer 2443. 

Besluit 

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

mountainbikepaden.
2. De locatie is geschikt gemaakt voor het gebruik recreatie.

3. Op de locatie gelden nazorgmaatregelen. Hiervoor blijft het nazorgplan van

toepassing waarop op 4 oktober 2018 is ingestemd in de beschikking met nummer
395277/ BHZ_BDM_BS-90948.

Ondertekening en verzending 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Namens deze, 

O.B. Deems 

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Datum: 24-09-2020 

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

 Het college van burgemeester en wethouders van Almere;
 Grondslag.
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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 26 juni 2020 heeft Grondslag (namens Staatbosbeheer) een evaluatieverslag 
ingediend voor de locatie Kromslootpark in Almere (locatiecode AA003400054). In 2018 

is ingestemd met een sanerings- en nazorgplan van Antea Group met projectnummer 

415978. Op de locatie is de bestaande afdeklaag aangevuld met zand en 
verhardingsmateriaal.  

Eerder is ingestemd met het saneringsplan (besluit met kenmerk 395277/ BHZ_BDM_BS-
90948) voor deze locatie. In het saneringsplan wordt beschreven dat de dikte van de 

afdeklaag onvoldoende was en een saneringsaanpak nodig was waarbij deze aangevuld 

moest worden. De locatie is eerder beschikt als een geval van ernstige 
bodemverontreiniging in het besluit van 20 oktober 2017 met kenmerk 

270465/BHZ_BDM_BS-73268. 
 

De aanvraag bevat de volgende bijlage(n): 

 Een ingevuld en ondertekend meldingsformulier Wet bodembescherming.  
 EVALUATIERAPPORT BODEMSANERING VOORMALIGE STORTLOCATIE 

KROMSLOOTPARK TE ALMERE van Grondslag (Project 28477, d.d. 25 juni 2020). 
 

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 4 oktober 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 locatie is een voormalige stortplaats die is ingericht als recreaterrein. Van 1976 tot 
1981 is hier afval gestort. Om contact met het stortmateriaal te voorkomen, is daarna 

een afdeklaag met grond op de locatie aangebracht. Bij de overdracht van de locatie van 

de gemeente Almere naar Staatsbosbeheer is een sanerings- en nazorgplan opgesteld 
door Anteagroup met projectnummer 415978. Hierin opgenomen dat de nazorg bestaat 

uit monitoring en het onderhouden van de leeflaag. Daarnaast is opgenomen dat een 
aanvullende sanering noodzakelijk was. De leeflaag voldeed namelijk niet overal aan de 

gewenste minimale dikte van 0,5 meter en moest tot deze dikte worden aangevuld. De 

saneringsdoelstelling is het voorkomen dan wel beperken van directe en indirecte 
contactrisico's ter plaatse van de verhardings-/puinlaag en de mountainbikepaden. Op 

onderstaande plaatje staat de begrenzing van de saneringswerkzaamheden. is Met het 
sanerings- en nazorgplan is op 18 oktober 2018 ingestemd door de OFGV namens 

Provincie Flevoland.  
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2.2 Uitgevoerde sanering 

De sanering is grotendeels uitgevoerd conform het saneringsplan. Tijdens de uitvoering is 
er voor gekozen een dikkere leeflaag aan te leggen dan voorgenomen, zodat de locatie 

beter over gaat in het landschap. 
 

Uit de melding blijkt dat de saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd van 18 november 

2019 tot en met 8 april 2020 door Reimert Bouw en Infrastructuur, onder milieukundige 
begeleiding van Grondslag.  

 

In de afdeklaag zijn twee partijen schone grond toegepast. Er is 11.988 m3 
schone grond en zand afkomstig van het naastgelegen Zilverstrand aangevoerd. Deze is  

Voor de aanleg van de nieuwe asfaltweg en parkeervakken is 2.100 m³ zand aangevoerd 
vanuit het gebied “Hollandsche Hout” in de buurt van de Torenvalkweg in Lelystad. 

Grondslag heeft op 18 augustus historische informatie aangeleverd waaruit blijkt dat het 

gaat om grond van een onverwachte herkomstlocatie. Het is daarom toegestaan de 
bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel te gebruiken. Volgens de bodemkwaliteitskaart 

ligt de Hollandsche Hout in een gebied waar schone grond verwacht wordt. Verder is nog 
1515,98 ton menggranulaat aangevoerd vanuit Beelen Harderwijk onder 

kwaliteitscertificaat BG-284/4. Na afloop zijn controleboringen geplaatst. De gemeten 

dikte voldoet overal aan het minimum van 0,5 meter.  
 

De uitgevoerde sanering heeft slechts betrekking op dat deel van de locatie waar bij het 
eerdere onderzoek is aangetoond dat de dikte van de leeflaag destijds niet minimaal 0,5 

meter was.  

 

2.3 Beoordeling saneringsresultaat en overwegingen 

Op de saneringslocatie voldoet de leeflaag aan de minimale dikte van 0,5 meter. Het 

saneringsresultaat van volledige beheersing van de verontreiniging volgens het 
nazorgplan is daarmee bereikt.  

 

2.4 Nazorg  

Ten aanzien van de achtergebleven bodemverontreiniging zijn gebruiksbeperingen en 

actieve zorgmaatregelen noodzakelijk. Op het nazorgplan is separaat een beschikking 
afgegeven in het eerdere besluit  van 4 oktober 2018 met kenmerk 395277/ 

BHZ_BDM_BS-90948.  
 




