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Onderwerp:
Aanvraag beschikken Wbb, De Poort 24 in Swifterbant

Geachte heer Weevers,

Op 26 mei 2016 ontving ik van FMA-Nillisen te Emmeloord het evaluatierapport van de
bodemsanering op de locatie De Poort 24 te Swifterbant, projectnummer SA20160002,
d.d. 25 mei 2016. De locatie is gelegen aan De Poort 24 te Swifterbant en is kadastraal
bekend als Gemeente Dronten, Sectie G, nummer 11.

Aanleiding voor de bodemsanering is de sterke met minerale olie verontreinigde bodem
(restverontreinigingen) ter plaatse van een tweetal deellocaties (wasplaats en
werkplaats) op het perceel. Het bestaande pand wordt uitgebreid en tijdens de
bouwwerkzaamheden zijn de sanerende werkzaamheden op een 'natuurlijk moment'
uitgevoerd.

De sanering heeft zich gericht op het zo volledig mogelijk verwijderen van de met
minerale olie verontreinigde bodem op de locatie (herstel multifunctionaliteit).

Het evaluatieverslag is getoetst aan artikel 39c van de Wet bodembescherming. In deze
beschikking geven wij aan of de sanering bij of krachtens hetgeen gesteld in de Wet
bodembescherming en de beschikking op het saneringsplan is uitgevoerd.

Na bestudering van het evaluatierapport stemmen wij in met de conclusie uit het rapport
dat aan de saneringsdoelstelling is voldaan.

Motivatie
Het volgende document ligt aan het besluit ten grondslag:
� Evaluatierapport landbodemsanering De Poort 24 te Swifterbant, FMA-Nillisen

te Emmeloord, projectnummer SA20160002, d.d. 25 mei 2016.
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Uitgangspunten en randvoorwaarden
De uitgangspunten voor de (gefaseerde) sanering zijn beschreven in een plan van
aanpak, waarmee GS op 29 januari 1998 hebben ingestemd.

In deze fase van de sanering zal de minerale olieverontreiniging ter plaatse van de
wasplaats en de werkplaats worden terug gesaneerd tot de achtergrondwaarde in de
grond en de streefwaarde in het grondwater.

Uitgevoerde saneringswerkzaamheden
De saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 8 en 9 februari 2016.
De graafwerkzaamheden, de milieukundige begeleiding (verificatie en processturing) zijn
uitgevoerd door Kwalibo gecertificeerde bedrijven.

In totaal is 268,32 ton sterk met minerale olie verontreinigde grond afgevoerd onder
afvalstroomnummer 049921602666 naar de firma Boom en Pijlman te Almelo.
Vervolgens zijn de putbodems en-wanden uitgekeurd voor analyse. De grondmonsters
voldoen aan de achtergrondwaarde.
De tijdelijk uitgeplaatste bovengrond bleek niet verontreinigd met minerale olie en is

teruggeplaatst in de ontgraving. De algemene bodemkwaliteit is bepaald in het
verkennend bodemonderzoek De Poort 24 te Swifterbant, uitgevoerd door de firma FMA
Nillesen, 7 augustus 2015, projectnummer BO20150099. De grond voldoet aan de
achtergrondwaarde. Voorts is 200m3 schoon zand gebruikt afkomstig van de firma
Eeltink Nijkerk B.V, productcertificaatnummer K21513/05.
Na afloop van de grondsanering zijn ter controle van het grondwater zeven peilbuizen
geplaatst. Na een insteltijd van minimaal zeven dagen, zijn de peilbuizen bemonsterd. Uit
de analyseresultaten is gebleken dat het grondwater geen verhoogde concentraties aan
minerale olie en vluchtige aromaten bevat.

Conclusie
Op basis van de verkregen analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat de sanering
ter plaatse van De Poort 24 te Dronten in voldoende mate is uitgevoerd en de
saneringsdoelstelling is behaald. Nazorg is daarom niet aan de orde.

Vervallenverklaring publiekrechtelijke beperkingen
De instemming met het evaluatieverslag heeft tot gevolg dat de publiekrechtelijke
beperkingen, voortvloeiend uit een besluit als bedoeld in het Aanwijzingenbesluit Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) onroerende zaken op het perceel,
kadastraal bekend als gemeente Dronten, sectie G, nummer 11, komen te vervallen.

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.

In dit kader heeft de OFGV op 26 mei 2016 een evaluatierapport van een sanering
ontvangen. De evaluatie heeft betrekking op onderstaand perceel:� De Poort 24 te Swifterbant,
� Kadastraal bekend als Gemeente Dronten, Sectie G, nummer 11.

Besluit
Op grond van artikel 39c lid 2 van de Wet bodembescherming, stemt de OFGV namens
het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland in met het evaluatieverslag. De
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kwaliteit van de grond ter plaatse van de Poort 24 te Swifterbant te Dronten is na

uitvoering van deze fase van de sanering geschikt voor de toekomstige functies.

Ter inzage
Het besluit met de overige stukken is gedurende zes weken vanaf de verzenddatum op te
vragen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, via telefoonnummer:
088 6333 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Bezwaar
Binnen zes weken na verzending van het besluit kunnen belanghebbenden een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie
Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, o.v.v. "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek
van de envelop en het bezwaarschrift.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van
verzending of uitreiking van het besluit aan de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt
met de termijn van terinzagelegging.

Voorlopige voorziening
Een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening kunt indienen bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA in 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. Een dergelijk verzoek kan pas
worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek, via telefoonnummer: 088 6333 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

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




