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Onderwerp: Instemming nazorgplan en verzoek monitoringsrapport Sloefweg 18
Geachte heer van Vlisteren,
Op 26 januari 2006 is naar Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders een brief
verzonden waarin het resultaat van de bodemsanering op de locatie Sloefweg 18 te
Marknesse is medegedeeld. Het resultaat van de bodemsanering is dat de
saneringsdoelstelling niet is gehaald en dat de kadastrale aantekening niet wordt
gewijzigd. Op basis van het resultaat is ook gesteld dat een nazorgplan dient te
worden opgesteld dat ter goedkeuring moest worden voorgelegd aan het bevoegd
gezag. Dit nazorgplan dient overeenkomstig artikel 39d Wet bodembescherming te
worden uitgevoerd. Er is opdracht gegeven aan BDG Professionals BV om een
nazorgplan op te stellen. Het nazorgplan met kenmerk 06-M3190, is op 14 april 2006
ingediend bij provincie Flevoland.
Instemming nazorgplan
Tot op heden is op het nazorgplan geen instemming verleend. De termijn van zes
maanden is ruimschoots overschreden hierdoor is de instemming van rechtswege
verleend. De instemming wordt op korte termijn in verschillende dagbladen
gepubliceerd.
Omdat instemming van rechtswege heeft plaatsgevonden dient ook uitvoering te
worden gegeven aan de inhoud van het nazorgplan. Geconstateerd is dat tot op heden
geen resultaten van de jaarlijkse bemonsteringen van het grondwater is ingediend.
Bezwaar maken
Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na datum van verzending ervan schriftelijk bezwaar maken. Bezwaar
kan worden gemaakt bij het:
College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie voor de bezwaarschriften
Postbus 55
8200 AB Lelystad.
Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en te zijn voorzien van uw naam en adres,
de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.
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Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw
bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek
daartoe indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
Bedrijfsbezoek
Op 5 november jl. is uw bedrijf bezocht door twee toezichthouders. U gaf aan niet
precies te weten wat het nazorgplan inhoud. Een onderdeel van het nazorgplan is het
monitoren van het grondwater. Het grondwater ter plaatse van de vier controlepeilbuizen dient jaarlijks bemonsterd te worden. Het bemonsterde grondwater wordt
geanalyseerd op de gehalten minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN). De
nazorgactiviteiten en de beperkingen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5
van het nazorgplan. De nazorgactiviteiten dient uitgevoerd te worden door een
Kwaliteitsborging in het bodembeheer (hierna: Kwalibo) -erkend bodemadviesbureau.
Voor een lijst met Kwalibo-erkende bodemadviesbureaus kunt u terecht op de website
van het SIKB. Het nazorgplan is als bijlage bij deze brief gevoegd.
Termijn
U dient het monitoringsrapport binnen 2 maanden na dagtekening van deze brief bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) in te dienen. Als u het
monitoringsrapport reeds in u bezit heeft verzoek ik u deze zo spoedig mogelijk aan mij
te overleggen.
Vragen/opmerkingen
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S.A. Haddocks,
bereikbaar op telefoonnummer (06) 22 50 75 33 of via e-mail: info(ffiofgv.nl.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
Namens deze het afdelingshoofd Toezicht en Handhaving,

De heer.). Horst

'B

D

(.1
j_ J

PROFESSIONALS

bdg professionals bv

april 2006
nr-06-M3190

zwolle-14

grote voort 5
postbus 633
9000 ap zwolle

bijlagen

betreft nazorgplan

Sloefweg nr. 18 te Marknesse

Provincie Flevoland
Afdeling Milieubeheer
t.a.v. mevr. S.A. Haddocks
postbus 55
8200 AB Lelystad

telefoon• 038 422 94 61
telefax 038 421 52 05
http://www.bdg.n1
directie;
drs r.j.a. blokhuis
ir h stemerdink bna
a.c. de vries onri

Geachte mevrouw Haddocks,
Bijgaand ontvangt u in enkelvoud het nazorgplan t.b.v. de locatie Sloefweg nr. 18 te
Marknesse (projectcode FL017100350).
Vertrouwende u met deze informatie en dienst te zijn geweest, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
BDG Professionals BV
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projectleider Bodem

bijlage: in enkel-voud rapportage
bdg professionals bv
ingeschreven kvk 56126 zwol e.
ing-bank zwolle 67.29.83.346

