
O M G EVI N G S D I E N ST
FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

Mercatus Woondiensten
Mevrouw S. van Leeuwen
Postbus 20
8300 AA EMMELOORD

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk

1 3 JUN 2016
CHZ__BOD EM-3728

Onderwerp:
Beschikking instemming evaluatieverslag sanering arseenverontreiniging Nijverheidsstraat
6 - 10 te Emmeloord

Geachte mevrouw van Leeuwen,

Op 27 januari 2016 ontving ik op grond van artikel 39c lid 1 van de Wet
bodembescherming (Wbb) de notitie evaluatieverslag d.d. 26 januari 2016 met
kenmerk N002-1227087LRG-baw-V01-NL. Het verslag heeft betrekking op een sanering
van arseenverontreiniging aan Nijverheidsstraat 6 - 10 te Emmeloord. De
briefrapportage van 5 februari 2015 met kenmerk L001-1227087BDV-mfv-V01-NL en
de notitie evaluatieverslag vormen tezamen het evaluatieverslag.

Bij beschikking van 29 december 2015 met kenmerk 151228/TMA/msi-ool is
ingestemd met de wijziging van de saneringsdoelstelling van de sanering. De nieuwe
saneringsdoelstelling is: Het bereiken van een stabiele, milieu hygiënisch acceptabele
eindsituatie waarbij geen sprake is van onacceptabele risico's voor de volksgezondheid,
ecologie en verspreiding.

Overwegingen
In de periode 2008 tot en met 2015 is de grondwaterverontreiniging met arseen
gemonitord. Uit de monitoring blijkt dat sprake is van een stabiele situatie. De
analyseresultaten tonen gelijkblijvende en zelfs dalende concentraties. Er is geen
sprake van onaanvaardbare risico's voor mens of milieu.

Er blijft een restverontreiniging achter in het grondwater met concentraties van arseen
boven de interventiewaarde. De omvang bedraagt circa 450 m3 bij een oppervlakte van
150 m2 en dikte van circa 3 meter. Zonder goedgekeurd saneringsplan of Besluit
Uniforme Saneringen mag geen verontreinigd grondwater worden onttrokken. De
locatie is geschikt voor het gebruik industrie/bedrijvigheid. Er zijn bij gelijkblijvende
inrichting en gebruik van de locatie geen zorgmaatregelen nodig.
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Kadastrale gegevens
De sanering is uitgevoerd op het volgende perceel:

Gemeente Sectie Nummer

Noordoostpolder |
AZ [4816

Er vindt geen kadastrale registratie plaats van de bodemverontreiniging of melding aan
burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder. De bodemverontreiniging
wordt geregistreerd in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Flevoland
& Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Besluit
Uit de monitoring blijkt dat de er geen risico's van verspreiding zijn voor mens en
milieu. Op grond van artikel 39 c lid 2 Wbb stem ik in met het evaluatieverslag. De
sanering te plaatse van de Nijverheidsstraat 6-10 in Emmeloord beschouw ik als
afgerond.

Publicatie
Het besluit wordt conform de Wet bodembescherming en de Algemene wet
bestuursrecht bekend gemaakt in een huis aan huis blad.

Bezwaar maken
Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na datum van verzending ervan schriftelijk bezwaar maken. Bezwaar
kan worden gemaakt bij het College Gedeputeerde Staten van Flevoland, Commissie
voor de bezwaarschriften, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en te zijn voorzien van uw naam en adres,
de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.

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 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.

Afschrift
Een afschrift van deze brief verstuur ik aan uw adviseur Tauw bv, de heer Erik
Vonkeman, Postbus 133, 7400 AC DEVENTER.

Vragen/opmerkingen
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S.A. Haddocks,
bereikbaar op telefoonnummer (06) 22 50 75 33 of via e-mail: info@ofgv.nl

Hoogachtend,

Namens he coll ge van Gedeputeerde Staten van Flevoland

mr. drs. P. . . Schuurmans
Directeur Om evingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




