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Onderwerp:
Instemming evaluatieverslag sanering aan de Kamperweg (N50), tussen 
Ens en Emmeloord overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen

Geachte heer,

Op 29 april 2016 heb ik een aanvraag van u ontvangen. Het betreft een verzoek tot 
instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen 
(hierna: BUS) voor het saneren van een viertal locaties met immobiele 
verontreinigingen aan de Kamperweg (N50), tussen Ens en Emmeloord. 

Op 12 augustus 2015 heb ik voor deze sanering een BUS melding ontvangen, categorie 
immobiel BUS sanering. In een brief van 20 januari 2016 met kenmerk 
160119/TMA/kbe-001 heb ik u meegedeeld dat de BUS melding in overeenstemming is 
met artikel 1.3 van de Regeling Uniforme Saneringen (hierna: RUS) en daarmee 
volledig.

Overwegingen
Ter plaatse van een viertal locaties aan de Kamperweg (N50), tussen Ens en 
Emmeloord heeft in de periode van 29 februari 2016 tot en met 10 maart 2016 een 
bodemsanering plaatsgevonden. De grond van de viertal locaties waren verontreinigd 
met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).
De sanering is in uw opdracht uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V 
te Almere. De milieukundige begeleiding van de sanering is verricht door de heer 
 van Tauw B.V.
Als saneringsaanpak is gekozen voor een open ontgraving tot het niveau, dat 
noodzakelijk is voor het aanbrengen van een deklaag overeenkomstig de artikelen 3.1.3 
en 3.1.4. RUS.
Uit het evaluatieverslag blijkt dat er in totaal 1.396 ton verontreinigde grond is 
ontgraven en afgevoerd naar Attero (voorheen de VAR), Sluimerweg 12 te Wilp. De 
beoogde saneringsdoelstelling is bereikt 
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Conclusie
Uit het evaluatieverslag blijkt dat de sanering conform het BUS-meldingsformulier van 
12 augustus 2015 en het meldingsformulier wijziging saneringsplan OFGV van 4 maart 
2016 is uitgevoerd. De sanering voldoet dan ook aan de criteria van het BUS en de 
RUS. De bodem waar de sanering heeft plaatsgevonden is thans geschikt voor het 
aanbrengen van een duurzame aaneengesloten deklaag.

Kadastrale gegevens 
De sanering is uitgevoerd op volgende percelen:

Gemeente Sectie Nummer
Noordoostpolder A 1807
Noordoostpolder C 2486
Noordoostpolder C 2722

Besluit
Overeenkomstig artikel 4.2 van de RUS stem ik in met het evaluatieverslag.

Publicatie
Van dit besluit plaats ik een kennisgeving op www.ofgv.nl. In de kennisgeving staat 
vermeld voor wie en binnen welke termijn er gelegenheid is om tegen het besluit 
bezwaar te maken. Bijgevoegd treft u de kennisgeving aan.

Bezwaar maken 
In bijgevoegde kennisgeving heb ik aangegeven waar u bezwaarschrift en 
voorlopige voorziening over dit besluit kunt indienen.

Afschrift
Een kopie van dit besluit is verzonden aan:
 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

Postbus 155, 8300 AD Emmeloord;
 Tauw, 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 de heer , bereikbaar op 
telefoonnummer: 088 – 633 30 00 of via e-mail: info@ofgv.nl 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland;

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




