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Onderwerp:
Besluit op het Plan van aanpak vervolgsanering A6, rechts, hmp.62,45

Geachte heer Abma,

Op 19 september 2014 heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(hierna: OFGV) een melding van u ontvangen namens Colijn Aannemersbedrijf B.V..
Het betreft de volgende melding: begin juni 2014 is tijdens opruimwerkzaamheden een
lekkend aggregaat nabij de fietsbrug waargenomen. Het aggregaat was tijdens het
bouwen van de fietsbrug in gebruik. Als gevolg van de lekkage is de sloot parallel aan
de A6 verontreinigd geraakt met brandstofcomponenten. In opdracht van u heeft Colijn
Stukton Milieutechniek op 18 juni 2014 de verontreiniging zoveel mogelijk opgeruimd.
Dit betreft een ongewoon voorval/calamiteit. U heeft de melding ingediend op grond
van artikel 13 en artikel 30 Wet bodembescherming (hierna: Wbb).

Eerder uitgevoerde sanering
De verontreiniging is gesaneerd. Van deze sanering heb ik een evaluatierapport van u

ontvangen. De bodemverontreiniging is eerst op het land ontstaan en vervolgens deels
in de sloot terecht is gekomen. Er is hier sprake van grensoverschrijdende
verontreiniging. Met Waterschap Zuiderzeeland is afgesproken dat de OFGV eerste
aanspreekpunt is voor dit geval. Uit het evaluatierapport blijkt dat naast de
waterbodemsanering (incl. talud) ook monsters zijn genomen van het naastliggende
terrein. Uit de conclusie van het evaluatierapport blijkt dat nog zowel een
restverontreiniging aanwezig is in het sloottalud ter hoogte van 104-105-106
(noordoostelijk taluddeel) alsmede in de bodem ter hoogte van 107. Echter de omvang
van de (rest)verontreinigingen is niet duidelijk, waarbij ook opgemerkt dient te worden
dat de boringen 102 en 103 zintuiglijk verontreinigd waren maar niet (separaat) zijn
geanalyseerd. Omdat hier sprake is van een nieuw geval van bodemverontreiniging is
het zorgplichtartikel van de Waterwet en de Wet bodembescherming van toepassing.
Dit betekent dat alle verontreinigingen volledig dienen te worden gesaneerd. Het
waterschap en de OFGV beschouwen het saneringsresultaat als niet voldoende. Aan u is
verzocht om op korte termijn een nader bodemonderzoek en aanvullende sanering uit
te voeren.

Plan van aanpak
U heeft op het verzoek gereageerd en op 1 februari 2016 heeft u per e-mail een rapport
(Strukton Milieutechniek, Rapport, incident, (spoed)sanering, onderzoek en plan van
aanpak Vervolg sanering, documentnummer: EG-PvA/M30130-02V1, d.d. 29 januari
2016) bij de OFGV ingediend. Dit rapport is ter beoordeling ingediend door Strukton
Milieutechniek.

Botter 14-15 l Postbus 2341 |
8203 AH Lelystad i (088) 6333 000 | info@ofgv.nl | www.ofgv.nl

Bank Nederlandse Gemeenten 28.51.56.152 i IBAN: NL62BNGH0285156152 |
BTW nr.: NL85.17.98.615.B01

I
KvK: 55.64.18.57



KENMERK PAGINA

160219/SHA/JLO-001 2

Naar aanleiding van de eerder uitgevoerde onderzoek heeft u een nieuw plan van
aanpak ingediend. Ik heb kennis genomen van het plan van aanpak. De sanering moet
worden uitgevoerd overeenkomstig het ingediende plan van aanpak. Omdat er sprake is
van een geval van nieuwe verontreiniging dient de verontreiniging te worden verwijderd
tot de A-waarde voor grond en S-waarde voor grondwater.

Aanwijzingen
Op grond van artikel 27 lid 2 Wbb geef ik de volgende aanwijzingen met betrekking tot
de te nemen maatregelen:

a. Het plan van aanpak moet tijdens de saneringswerkzaamheden op de locatie
aanwezig zijn.

b. De start en einde van de sanering moeten schriftelijk worden gemeld .

De start van de sanering dient uiterlijk 5 werkdagen vóór de start van de
sanering aan de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te worden
gemeld. Het meldingsformulier kunt u mailen naar info@ofqv.nl.

Het meldingsformulier gereedmelding bodemsanering dient u uiterlijk één week
na de beëindiging van de bodemsanering volledig ingevuld te mallen naar
info@ofqv.nl.

Voor de schriftelijke meldingen van de start en het einde van de sanering, kan
gebruik gemaakt worden van het meldingsformulier op de site van de OFGV
(www.ofqv.nl), tabblad Bodem, onderdeel Bodemsanering, Meldingsformulieren
bodemsanering Flevoland, Meldingsformulier start sanering.

c. Op de uitvoering van de sanering is het besluit bodemkwaliteit van toepassing.
De saneringswerkzaamheden en bodemonderzoeken dienen te worden
uitgevoerd en begeleid door bedrijven en personen (aannemers, inspectie-
instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) die beschikken over de vereiste
certificaten en erkenningen.

d. Kopieën van de vereiste certificaten en erkenningen dienen tijdens de sanering
op de locatie aanwezig te zijn.

e. Na afronding van de sanering dient u binnen dertien weken na afronding van de
sanering het evaluatieverslag ter instemming bij de OFGV (info@ofqv.nl) in te
dienen.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken
een bezwaarschrift indienen bij het:

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie voor de bezwaarschriften
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Deze bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.
Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een
bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening
richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Afschriften en bekendmaking
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan het Waterschap Zuiderzeeland, t.a.v. de
heer J.M. van Dorgelo, Postbus 229, 8200 AE Lelystad en Stukton Milieutechniek, t.a.v
de heer J.C.C. Biemans, Postbus 8800, 4820 BC BREDA.

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

Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt dan gerust contact op
met mevrouw S.A. Haddocks van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV). U kunt haar bereiken op telefoonnummer 088-6333000 of via
e-mail: info@ofqv.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

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




