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Onderwerp:
Beschikking Wet bodembescherming ernst en spoedeisendheid, ter hoogte van Wandelpad
28-30 in Hilversum, locatiecode AA040200757

Geachte mevrouw Nijmeijer,

Inleiding
Op 25 juni 2018 heeft uw adviseur namens u een aanvraag ingediend voor een
beschikking op een raamsaneringsplan voor de locatie HOV in ’t Gooi. Het betreft het
tracé tussen de A27 en station Hilversum. Binnen het tracé ter hoogte van Wandelpad
28-30 in Hilversum is een bodemverontreiniging met PAK aangetoond. Met deze
beschikking wordt de ernst en spoedeisendheid voor deze bodemverontreiniging
definitief vastgesteld. De instemming op het raamsaneringsplan wordt gelijktijdig in een
aparte beschikking (428467/BHZ_BDM_BS-88906) verleend.

Uw aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten voor een beschikking op grond van
de Wet bodembescherming (Wbb):
- Vaststelling of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel

29 eerste lid Wbb).
- Vaststelling of het huidige of voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke

verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico’s voor mens, plant of
dier dat spoedeisende sanering noodzakelijk is (artikel 37 eerste lid Wbb).

Besluit
1. Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
2. Het geval van bodemverontreiniging hoeft bij het huidige en toekomstige gebruik
‘infrastructuur’ niet met spoed te worden gesaneerd.
3. Op de locatie gelden de meldingsverplichtingen;

- graafwerkzaamheden in de bodemverontreiniging moeten bij mij worden gemeld
- wijzigingen in het gebruik van de bodem moet bij mij worden gemeld.
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Aanvraag
Bij de aanvraag zaten de volgende bijlagen:
− Een ingevuld en ondertekend meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming.
− Meldingsformulier A: Wbb Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens.
− Meldingsformulier B: Wbb Gegevens over de voorgenomen sanering
− Meldingsformulier E: Wbb Machtigingsformulier.
− Raamsaneringsplan HOV in ’t Gooi, Hilversum; Tauw bv; (kenmerk R001-

- 1261589AVB-V08-lhl-NL, d.d. 21 juni 2018).

De aanvraag is getoetst aan:
− De Wet bodembescherming (Wbb).
− De Provinciale milieuverordening (Pmv).
− De circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 16675).
− De Werkwijzer Bodemsanering 2014.

Te volgen procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de zogenaamde uitgebreide procedure (afdeling
3.4 Awb). De wettelijke termijn voor het beslissen op de aanvraag is 15 weken.
Ik heb de beslistermijn van 15 weken verlengd met nog eens 15 weken (kenmerk
383122/BHZ_BDM_BS-88906, d.d. 25 juli 2018).

Bodemgebruik
Het huidige en voorgenomen gebruik van de locatie is infrastructuur.

Verontreiniging
Ter hoogte van het wandelpad 28-30 is onder de verharding van de parkeerplaatsen een
grondverontreiniging met PAK aangetoond in gehalten groter dan interventiewaarden.
Deze verontreiniging bevindt zich in de bodemlaag van 0,3-0,7 m-mv. Het betreft een
oppervlakte van circa 350 m² en een volume van circa 140 m³ grond.

Ernst en spoedeisendheid
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, omdat de grond in een
bodemvolume van meer dan 25 m3 verontreinigd is met PAK boven de
interventiewaarde.

Het geval van ernstige bodemverontreiniging hoeft niet met spoed te worden gesaneerd,
omdat bij het huidige of voorgenomen gebruik van de bodem er geen onaanvaardbare
risico’s voor de mens, plant of dier aanwezig zijn en er geen onaanvaardbare
verspreiding van de verontreiniging aanwezig is.

Kadastrale registratie/publiekrechtelijke beperkingen
Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
(Wkpb) moeten beperkingenbesluiten bij het Kadaster ter inschrijving worden 
aangeboden.

Er is sprake van overschrijding van interventiewaarden in de grond en daarom van een
publiekrechtelijke beperking voor het kadastraal perceel:

Kadastrale gemeente sectie nummer
Hilversum N 9396 (gedeeltelijk)

De interventiewaardecontour van de verontreiniging in de grond is weergegeven op de
bijgevoegde kadastrale kaart.
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Beroep
Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de
verzenddatum van dit besluit. Als u belanghebbende bent kunt u binnen deze termijn
tegen dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als u zienswijzen heeft ingebracht
tegen het ontwerpbesluit, of kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend.
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – bij een spoedeisend belang -
een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State in Den Haag. Meer informatie hierover is te vinden op de website
van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website www.ofgv.nl/nieuws/bekendmakingen en
wordt gepubliceerd in de krant De Gooi en Eembode editie Hilversum.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. van der Linden via
telefoonnummer: 06 - 224 746 91 of e-mail: s.van.der.linden@ofgv.nl.

Hoogachtend,

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschrift(en):
- Gemeente Hilversum
- ProRail
- Tauw Amsterdam
- Eigenaren betrokken kadastrale percelen


