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Onderwerp
Instemmen evaluatierapport sanering Rigastraat (ong.) te Lelystad

Geachte heer,

Op 30 december 2015 ontving ik van PJ Milieu bv het evaluatierapport van de 
bodemsanering op de locatie Rigastraat (ong.) te Lelystad, projectnummer 1537303S. 
De locatie is gelegen aan de Rigastraat en maakt deel uit van het kadastrale perceel 
Gemeente Lelystad, Sectie M, nummer 9579. 

Achtergrondinformatie
Tijdens de aanleg van kabels en leidingen in de berm aan de zuidzijde van de Rigastraat 
is een bodemverontreiniging aangetroffen. PJ Milieu BV een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd met kenmerk 1537301B, d.d. 31 juli 2015. Tijdens het onderzoek is 
verontreiniging aangetroffen met minerale olie in de vaste bodem. In het grondwater is 
geen verontreiniging aangetoond
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 van 24 augustus 2015 (PJ 
Milieu bv, kenmerk 1537302F) 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 van de bodemsanering op de locatie Rigastraat (ong.) te
Lelystad, projectnummer 1537303S
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Uitgangspunten en randvoorwaarden
De uitgangspunten voor de sanering zijn beschreven in een Plan van Aanpak, waarmee 
de OFGV op 28 augustus 2015, kenmerk 150828/JRI/msi-001, heeft ingestemd. 

Uitgevoerde saneringswerkzaamheden
De saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 19 tot en met 23 oktober 2015. 
De graafwerkzaamheden, de milieukundige begeleiding (verificatie en processturing) zijn 
uitgevoerd door Kwalibo gecertificeerde bedrijven.

In totaal is tijdens de sanering is 77,82 ton verontreinigde grond verwijderd. De 
verontreinigde grond is afgevoerd naar Smink Boskalis Dolman VOF te Hoogland onder 
afvalstroomnummer 060035009288. Na uitvoering van graafwerkzaamheden zijn de  
putbodems en de putwanden bemonsterd conform de richtlijnen vermeld in het protocol 
6001. De saneringsput is aangevuld met schoon zand afkomstig van de firma Eeltink-
Nijkerk B.V., productcertificaat K21513/06.

Conclusie
Op basis van de verkregen analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat de sanering 
ter plaatse van de Rigastraat (ong.) te Lelystad in voldoende mate is uitgevoerd en de 
saneringsdoelstelling is behaald. 

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 30 december 2015 een evaluatierapport van een sanering 
ontvangen. De evaluatie heeft betrekking op onderstaand perceel: 

 Rigastraat ongenummerd, te  Lelystad;
 Kadastraal bekend als Gemeente Lelystad, Sectie M, nummer 9579

Besluit
Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland is op de verzenddatum van deze brief 
besloten op basis van de Wet bodembescherming om in te stemmen met het 
evaluatieverslag.

Ter inzage
Het besluit met de overige stukken is gedurende zes weken, vanaf de aangegeven 
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. 



KENMERK
147038/BHZ_BDM_BS-43099

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 de provincie Flevoland

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