
 
 

Publicatie Wet Bodembescherming 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt vanaf 1 januari 
2013 namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in 
Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de door hun overgedragen milieutaken op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
 
Op basis van de Wet bodembescherming heeft de OFGV op 16 december 2015 een 
melding ontvangen van de voorgenomen sanering van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. De melding heeft betrekking op onderstaande percelen:  

• Bouwerskamp 15 in Emmeloord,  
kadastrale bekend als NOORDOOSTPOLDER AZ 274; en 

• de Bouwerskamp (openbare weg) in Emmeloord,  
kadastraal bekend als NOORDOOSTPOLDER AZ 7315. 

 
Besluit 
De OFGV heeft op woensdag 13 april 2016 ingestemd met het ingediende saneringsplan, 
de saneringsdoelstelling en -wijze. Aan deze instemming zijn voorwaarden verbonden. 
 
Ter inzage  
De beschikking met de bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf 
donderdag 14 april tot en met woensdag 25 mei bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek, Botter 14-15 te Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren. Tevens zal 
de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website 
http://www.ofgv.nl/bedrijven/beschikkingen/. 
 
Beroep 
Tegen de vergunning kan vanaf (1 dag na de start van de ter inzage) vrijdag 15 april 
2016 tot en met vrijdag 27 mei 2016 beroep worden ingesteld door: 
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning; 
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen 

over de ontwerpvergunning; 
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen 

te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning; 
• Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging(en) die bij het nemen van 

het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht  
 

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.  
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Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw 
bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek 
daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt 
pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat 
u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 
 
Informatie  
Voor meer informatie kunt u terecht bij de OFGV via telefoonnummer:  
(088) 63 33 000 of via e-mail: info@ofgv.nl. 


