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Besluit instemming met bodemsanering Kemphaanpad 1 te Almere.
Geachte heer De Graaf,

Op 19 augustus 2014 hebben wij op grond van artikel 39c lid 1 van de Wet
bodembescherming (hierna: Wbb) het evaluatieverslag ontvangen van de uitgevoerde
bodemsanering op de locatie Kemphaanpad 1 te Almere, met het verzoek hiermee in te
stemmen. Het betreft een sanering die is uitgevoerd conform het Besluit Uniforme
Saneringen (BUS), categorie immobiel.
De beoordeling van het evaluatieverslag
ter plaatse van een spot met asbest verontreinigde
grond. Op2Ljuli 2014 is de sanering uitgevoerd. Als saneringsaanpak is gekozen voor
een open ontgraving.
De sanering heeft plaatsgevonden

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:
o in totaal 4 ton met asbestverontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar
Smink Afualverwerking BV te Amersfoort;
. de beoogde terugsaneerwaarde is bereikt.

Besluit

Op grond van artikel 39 c lid 2 Wbb stemmen wij in met het evaluatieverslag. De
sanering beschouwen wij als afgerond.
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Gelet op het behaalde saneringsresultaat zijn op bovengenoemd perceel geen
publiekrechtelijke beperkingen( Wkpb) als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken meer aanwezig.

Bezwaar
U kunt tegen deze beschikking schriftelijk binnen een termijn van 6 weken een
bezwaarschrift indienen bij de provincie Flevoland.
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U kunt uw bezwaarschrift richten aan:
College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie voor de bezwaarschriften
Postbus 55
8200 AB Flevoland.
De bezwarentermijn begint op de dag na datum van verzending van deze brief.
Een bezwaren termijn 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.

Het besluit wordt conform de Wet bodembescherming en de Algemene wet bestuursrecht
bekend gemaakt in een huis aan huis blad.
Een afschrift van dit besluit is verzonden naar het College van burgemeester en
wethouder van gemeente Almere en PJ Milieu bv, de heer E. van Vulpen,
Nijverheidsstraat 2t, 3B6L RI Nijkerk.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
Namens deze het afdelingshoofd Toezicht en Handhaving,

Anr
\ t\\
tl

I
lt\
Dhr. J. Hórs!

I

ltlr| 1l

