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1. Beschikking Ontgrondingen vergunning

1.1 Onderwerp

Op 29 april2Ol4 heeft de gemeente Almere een aanvraag ingediend op grond van de
Ontgrondingenwet voor het maken van vier bouwputten bij een gestuurde boring voor
het leggen van een rioolpersleiding van de wijk Nobelhorst naar het industrieterrein
Sallandse kant in Almere Stad. Als onderdeel van de aanvraag zijn verschillende
rapportages en tekeningen bijgevoegd.
Het plangebied waar de ontgronding zal plaatsvinden is in de gemeente Almere, in de
wijk Nobelhorst langs de A6 en de Rondebeltweg op industrieterrein Sallandsekant langs
de A6.

I.2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsplan Flevoland, de Verordening voor de
Fysieke Leefomgeving Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving,
de vergunningaanvraag van de gemeente Almere en het hiervoor overwogene hebben wij
besloten:
- Aan de Gemeente Almere onder het stellen van voorschriften, de gevraagde

vergunning te verlenen voor de aanleg van vier bouwputten bij een gestuurde boring
in de wijk Nobelhorst en het industrieterrein Sallandse kant in Almere Stad.

- De ontgronding zal worden gerealiseerd op de volgende percelen in de gemeente
Almere, sectie P, nummers 5190 en7522 en sectie C, nummers 666 en t2O7. Het ligt
in de wijk Nobelhorst langs de A6 en de Rondebeltweg op industrieterrein
Sallandsekant langs de A6.

- Dat de aanvraag met bijbehorende stukken in zijn geheel deel uitmaakt van de
vergunning, voor zoveÍ niet in strijd met dit besluit of met de voorschriften.

- Dat de vergunning geldig is tot 12 november 2OL4.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
Namens deze lingshoofd Vergunningen en Expertise.

Dhr. G. Brakkee
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2. Inleiding

Op 29 april 2014 heeft de gemeente Almere een aanvraag ingediend in het kader van de
Ontgrondingenwet voor het maken van vier bouwputten bij een gestuurde boring voor
het leggen van een rioolpersleiding van de wijk Nobelhorst naar het industrieterrein
Sallandse kant in Almere Stad, Als onderdeel van de aanvraag zijn verschillende
rapportages en tekeningen bijgevoegd.
Het plangebied waar de ontgronding zal plaatsvinden is in de gemeente Almere, in de
wijk Nobelhorst langs de A6 en de Rondebeltweg op industrieterrein Sallandsekant langs
de A6.

Doel van de ontgronding is het maken van vier bouwputten bij een gestuurde boring voor
het leggen van een rioolpersleiding van de wijk Nobelhorst naar het industrieterrein
Sallandse kant in Almere Stad. Op 18 augustus 2OI4 zal worden gestart met de aanleg
van de bouwputten en het werk eindigt L2 september 2014'

Door de diepte van de bouwputten is er in dit geval sprake van een vergunningplicht.
Voor de uit te voeren ontgrondingen is paragraaf 8.4, lid lu in de Verordening voor de
fysieke leefomgeving Flevoland (VFL) van toepassing.

3. Procedure

Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is op deze aanvraag van toepassing bij
de te volgen voorbereidingsprocedure. Voor het voorbereiden van de beschikking kan
worden volstaan met een procedure op grond van titel 4,1"Beschikkingen", Awb, mits bij
de ontgronding andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken. Bij de uitvoering van
de werken in deze aanvraag worden geen tot nauwelijks natuur- of geohydrologische
waarden aangetast waardoor invulling gegeven wordt aan artikel 8.4 lid 1" van de VFL en
titel 4.1van deAwb, Een tweede reden waarom kan worden volstaan meteen procedure
op grond van artikel 4.1van de Awb is dat de toegestane diepte van 5 meter beneden
het maaiveld voor het aanleggen van riolering niet wordt overschreden (artikel 8.4 lid 1

onder e van de VFL). Op 15 mei 2014 is een ontvangstbevestiging verzonden. De

aanvraag is, op dezelfde datum, aan de betrokken bestuursorganen en adviseurs
verzonden.

4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het ontgronden dienen alle
bij de ontgronding betrokken belangen te worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan
van Het Omgevingsplan Flevoland (Omgevingsplan), de Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland (VFL) en de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving
(Beleidsregel vergunningverlening).

De ontgronding
Bij de ontgronding worden vier bouwputten gegraven met damwanden voor een
gestuurde boring voor het leggen van een rioolpersleiding van de wijk Nobelhorst naar
het industrieterrein Sallandse kant in Almere Stad. De te ontgronden oppervlakte
bedraagt 3BB m2 en de maximale ontgravingsdiepte bedraagt 4,50 meter beneden het
huidige maaiveld. Het maaiveld binnen het project gebied kent verschillende maaiveld
hoogten en varieert van - 3,30 meter N.A.P. in gebied Sallandsekant naar - 4,50 meter
ru.n.p in het bosgebied en ter plaatse van de leidingenstraat. Er zal L278 m3 Klei worden
vergraven. Het ontgraven materiaal zal binnen het projectgebied worden gebruikt voor
het weer opvullen van de vier bouwputten.
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In het Omgevingsplan is vastgelegd dat geen medewerking wordt verleend aan de
winning van binnendijkse dieper liggende grondstoffen, vanwege de vaak nadelige
effecten op de waterkwaliteit en het verlies van grondoppervlakte. Het gaat hierbij om
primaire ontgrondingen. Secundaire ontgrondingen, ontgrondingen die initieel gericht zijn
op de realisatie van bodemverlagingen bij een bepaalde functie waarbij
oppervlaktedelfstoffen vrijkomen, bijvoorbeeld wegenaanleg of natuurontwikkeling, zijn
onder voorwaarden wel toelaatbaar. Bij deze vergunningaanvraag is sprake van een
secundaire ontgronding omdat de ontgronding wordt uitgevoerd voor het graven van de
bouwputten.

De ontgronding
De vergunningaanvraag dient te worden getoetst aan de Beleidsregel. Naast de
effectgerichte afweging bij ontgrondingen wordt ook de voorziening in oppervlaktedelf-
stoffen binnen de dijken van Flevoland in de overwegingen meegenomen.
De belangrijkste uitgangspunten zijn :

- Voorziening oppervlaktedelfstoffen;
- Waterhuishoudkundige aspecten;
- Natuurwaarden en ecologie;
- Archeologische en aardkundige waarden;
- Bodem/Grondwaterbescherming;
- Milieueffectrapportage;
- Effecten voor omwonenden;
- Ruimtetijk beleid;
- Privaatrechtelijke situatie;
- Algemeenmilieubeleid.

Voorzien in g oppervla ktedelfstoffen
In het Omgevingsplan staat dat hoogwaardige grondstof niet ingezet dient te worden
voor laagwaardige toepassingen. Dit beleidsuitgangspunt heeft een directe relatie met
het standpunt van de provincie om geen primaire winningen van oppervlaktedelfstoffen
in Flevoland toe te staan.

Het ontgraven materiaal zal binnen het projectgebied worden gebruikt.

Conclusie:
Er wordt voldaan aan de voorwaarde dat geen hoogwaardige grondstoffen worden
gebruikt voor laagwaardige toepassingen,

Waterhuishoudkundige aspecten
Voor de beoordeling van ontgrondingen worden de volgende genoemde randvoorwaarden
gehanteerd:
- ontgrondingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat er geen verdroging of

vernatting optreedt dan wel dat dit tot een minimum wordt beperkt;
- bij ontgrondingen dient verzilting en/of eutrofiëring van het oppervlaktewater te

worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- bij ontgrondingen dient aantasting van de kwaliteit van het grondwater te worden

voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- ontgrondingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat zij niet leiden tot een aantasting

van waterhuishoudkundige functies.

Voor beschrijving van de waterhuishoudkundige aspecten is het huidige watersysteem
rond de bouwputten en informatie uit het aanvraagformulier gebruikt.
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Het maaiveld binnen het projectgebied kent verschillende hoogte maar bevindt zich
gemiddeld op - 4,00 meter NAP en de gevraagde ontgraving reikt tot - 8,50 meter NAP.
Uit de boringen in het veld blijkt dat vanaf maaiveld tot een diepte van ca. - 6,00 meter
kfei en veen aanwezig is met plaatselijk dunne lagen zand. Hierna volgt een zandpakket
(pleistoceen).

Er zal ca. twee meter klei en veen blijven zitten op het pleistocene zand, daardoor
worden er geen problemen met ontoelaatbare kwel of opbarsting wordt venvacht.
Er zijn geen noemenswaardige effecten op de omgeving voor de grondwaterstanden
omdat de doorlooptijd heel kort is namelijk 1 week per bouwkuip en de bouwput is
afgeschermd met een damwand. De eventuele korte bemaling van grondwater dient in
het kader van de Waterwet bij het Waterschap Zuiderzeeland gemeld te worden.

Conclusie:
Met betrekking tot de ontgravingen worden geen effecten op het grondwater en
oppervlaktewaterkwaliteit ten gevolge van de ontgronding verwacht. De waterhuishoud-
kundige functies zullen door de ontgronding niet worden aangetast.

Natuurwaarden / Ecologie
Beoordeeld is wat de gevolgen kunnen zijn voor de wezenlijke kenmerken en waarden van
de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, voor de beschermingszones Natura 2000 en de
Flora- en faunawet (Ffw).

De ontgronding zorgt niet voor een barrière binnen een ecologische verbindingszone en
is eveneens niet gelegen binnen de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. Er is geen
sprake van externe werking op dit EHS gebieden. Er kan worden uitgesloten dat er
sprake is van directe dan wel indirect negatief effect op de instandhoudingsdoelen op de
gebieden die zijn aangewezen onder de natuurbeschermingswet.

Gezien het projectgebied, een woonwijk met groenstrook en industrieterrein beide langs
de snelweg A6 en ook omdat de werkzaamheden in de maanden augustus en september
2014 plaatsvinden, is een Quickscan toevoegen dat inzicht geeft in het voorkomen van
flora en fauna weinig zinvol. Indien er bomen worden gekapt, geldt wel een
herplantplicht.

Wat betreft de effecten op de ecologische en natuurwaarden zullen naar verwachting geen
nadelige effecten voor de omgeving optreden.

Archeologische/aardkundige waarden
Bij de aanvraag is door de gemeente Almere geen onderzoek naar de archeologische
waarden bijgevoegd. Het projectgebied ligt niet binnen een aardkundig waardevol gebied
en is niet gelegen in een PArK-gebied of top-10 archeologische locatie. Het gebied is wel
gelegen in een archeologisch aandachtsgebied.

Het tracé van de rioolpersleiding is niet gelegen binnen een archeologisch selectiegebied.
Dat betekent dat de werkzaamheden niet vergunningplichtig zijn met betrekking tot
archeologie. Er hoeft geen archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Wel liggen
er drie archeologische vindplaatsen in de omgeving (zie kaartje). Voor het behoud van
deze vindplaatsen is verlaging van de (grond-)waterstand dieper dan 3,00 meter
beneden maaiveld (7,5O meter - NAP) niet toegestaan. Als bijvoorbeeld bemaling wordt
toegepast kunnen dan de archeologische resten boven het grondwaterniveau raken,
waardoor zuurstof de dieper gelegen grondlagen infiltreert en degradatie van de resten
optreedt. Dat risico is het grootst bij vindplaats A. Hier ligt een vrachtschip uit het
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midden van de 16e eeuw. Uit een veldverkenning is gebleken dat het scheepshout nog in
zeer goede staat verkeert. Oorspronkelijk lagen de scheepsresten al op een diepte van
circa 60 cm onder het maaiveld. In 1982 is er een beschermende laag grond overheen
gelegd. Dit wrak is een Rijksmonument. Dat houdt in dat het Rijk over de
vergunningverlening gaat en niet de gemeente Almere. Het is raadzaam om de RCE
(Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) tijdig te informeren over de voorgenomen
werkzaamheden.

*c

Vindplaatsen B en C zijn steentijdvindplaatsen. Deze vindplaatsen bevinden zich in de top
van het pleistocene zand, op circa 8,5 meter -NAP. Het grondwater moet minimaal 1

meter boven de genoemde waarde blijven. Indien er bemaling wordt ingezet, mag de
grondwaterstand op de vindplaatsen niet verder wordt verlaagd dan 3,00 meter beneden
maaiveld (7,50 meter - NAP). Dit zal als voorschrift in de vergunning worden
opgenomen. Mochten bij graafirrterkzaamheden alsnog archeologische of
cultuurhistorische waarden of vondsten worden aangetroffen, dan dient het bevoegde
gezag hieruan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. Dit in het kader van de
wettelijke meldingsplicht Monumentenwet 1988. Dit zal als voorschrift aan de vergunning
worden verbonden.

Conclusie:
De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeologische of aardkundige
belemmeringen worden uitgevoerd, mits wordt voldaan aan de voorschriften van deze
vergunning.

w*
%
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Algemeen Milieubeleid
De provincie Flevoland streeft naar het voorkomen van nieuwe milieuproblemen, door
middel van een gericht beleid dat rekening houdt met de milieuconsequenties van
menselijk ingrijpen in het gebied.

De locatie ligt binnen de in de VFL genoemde milieubeschermingsgebieden. Dit betekent
dat er terplekke niet dieper mag worden gegraven of geboord dan 14 meter beneden
maaiveld. De maximale diepte van ontgronding is 4,50 meter beneden maaiveld en dit is
niet dieper dan de gestelde grens van boringsvrije zone ter plekke. Ter bescherming van
de bodemkwaliteit en het grondwater zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen.
Nadere regulering met betrekking tot de milieuaspecten voor ontgrondingen buiten de
milieubeschermingsgebieden wordt niet noodzakelijk geacht.

Conclusie:
De voorgenomen ontgronding voldoet aan het Milieubeleid. Er zijn wel voorschriften in de
vergunning opgenomen ter bescherming van het milieu.

Bodemverontrei nig in gen
Indien zich binnen het invloedsgebied van de ontgronding een
grond(water)verontreiniging bevindt, dan kan deze zich door de ontgronding verplaatsen
of verspreiden. Dit is ongewenst en in het geval van een ernstige verontreiniging kan dit
zelfs leiden tot een actueel verplaatsingsrisico. Aan de hand van bodemrapportage
Flevoland is geïnventariseerd of in de directe omgeving van deze ontgronding persleiding
Nobelhorst in Almere, verontreiniging aanwezig zijn. Uit de opgevraagde
bodemrapportage zijn geen bodem- dan wel grondwaterverontreinigingen aangetroffen.

Conclusie:
De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder belemmeringen worden uitgevoerd. Er
is nooit volledig uit te sluiten dat er geen verontreiniging binnen het gebied zal worden
aangetroffen. Er zijn dan ook voorschriften in de vergunning opgenomen ter voorkoming
van en het melden van eventuele verontreinigingen.

Ruimtelijk beleid
De gemeente Almere heeft in de aanvraag op 29 april2OL4,laten weten, dat de aanvraag
past binnen het vigerende bestemmingsplan.

De voorgenomen ontgronding past binnen het vigerende bestemmingsplan van de
gemeente Almere, dus de voorgenomen ontgronding voldoet aan het ruimtelijk beleid.

Beslu it M il ieueffectra pportage
Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet voor bepaalde
activiteiten een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden opgesteld. De kleine oppervlakte
en gerichte diepte van maximaal 4,50 meter beneden maaiveld van deze ontgrondingen,
als ook geen risico voor omwonenden en effecten op de omgeving is bij deze aanvraag
geen m.e.r, beoordeling nodig. Voor een mogelijk effect op de drie archeologische
vindplaatsen in de omgeving zijn voorschriften in de vergunning opgenomen om de
effecten te beperken.

Er is op deze aanvraag geen m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing.

Ke n merk : 14 0604 / 8H Al kbe-001
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Privaatrechtelij ke situatie
De gronden zijn allen in bezit van de gemeente Almere.

Conclusie:
De aanvrager is zelf grondeigenaar.

Effecten voor omwonenden
De ontgrondingslocatie en haar directe omgeving kennen geen direct omwonenden. Er
zijn daarom geen effecten voor de omwonenden te verwachten.

Conclusie:
Er zijn geen effecten voor omwonenden te verwachten.

Conclusie:
Gezien het Omgevingsplan, de Beleidsregel vergunningverlening, de VFL en de te
verwachten effecten van de ontgrondingen op de omgeving, kan de vergunning voor het
ontgronden worden verleend. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden
ter bescherming van betrokken belangen.

Kenmerk: 140604/BHA/kbe-001



Bijlage 1

Verg u n ni ngvoorsch riften

Ontgrondingenwet voor het graven bij het maken van vier bouwputten bij een gestuurde
boring voor een rioolpersleiding in de wijk Nobelhorst in Almere.

kenmerk:

Artikel 1 Begriopen en definities

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

de ontgronding

Gedeputeerde Staten

de houder van de
vergunning

Schadelijke stoffen

de ontgraving zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde
tekeningen en profielen;

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Gemeente Almere
Postbus 200
13OO AE ALMERE

stoffen of combinaties van stoffen waarvan in het algemeen
verwacht kan worden dat ze de bodem en de kwaliteit van het
grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden.

Artikel 2 De ontgronding

2.7 De ontgrondingswerkzaamheden die voortvloeien uit deze beschikking moeten zijn
afgerond op L2 september 2OL4.

2.2 De maximale toegestane ontgrondingsdiepte bedraagt 4.50 meter beneden het
maaiveld.

2.2.L De begrenzing en afwerking van de ontgronding dient plaats te vinden conform de
bij de aanvraag gevoegde bijlagen en tekeningen.

2.3 De houder van de vergunning dient degene die in zijn opdracht werkzaamheden
verricht, op de hoogte te brengen van de gestelde voorschriften.

2.4 Een afschrift van de vergunning en de daarbij behorende aanvraag dient
gedurende de werkzaamheden ter plekke aanwezig te zijn en dient op eerste
aanvraag te worden getoond aan de ambtenaar van politie en aan door
Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2.5 De vergunninghouder dient desgevraagd alle gewenste gegevens betreffende het
werk te verstrekken aan de door Gedeputeerde Staten aangewezen
toezichthoudende a mbtena ren.

2.6 De vergunninghouder dient het vervoer van de toezichthoudende ambtenaren
binnen de ontgronding en naar de werktuigen te verzorgen en te betalen. Het
vervoer dient te geschieden op een dergelijke wijze dat het voor de ambtenaar
mogelijk is om de toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren, dit ter beoordeling
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van de toezichthoudende ambtenaar. In geval van een ontgronding in den natte
dient een vaartuig geschikt voor uitoefening van de toezichthoudende taak, dit ter
beoordeling van de toezichthoudende ambtenaar, ter plaatse ter beschikking te
worden gesteld aan de toezichthoudende ambtenaar.

2.7 De houder van de vergunning is verplicht om tenminste 10 werkdagen
voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een werkplan digitaal ter
kennisname toe te zenden aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(info@ofgv.nl). In het werkplan dienen de uit te voeren werkzaamheden, de wijze
van uitvoering, de planning van de werkzaamheden, een contactpersoon en een
overzicht van de hoeveelheden grond die eventueel worden afgevoerd te zijn
vermeld. De uit te voeren werkzaamheden dienen duidelijk in de vorm van
(besteks)tekeningen met toelichting te worden ingediend.

2.8 Wanneer de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden in afwijking met
het aan het OFGV toegestuurde werkplan moeten worden uitgevoerd dient dit
terstond schriftelijk te worden gemeld aan de OFGV.

Voorschrift 3 Algemeen Milieu

3.1 De houder van de vergunning is verplicht de ontgronding dusdanig uit te voeren
dat voor derden en aan de omgeving geen gevaar, schade of hinder wordt
veroorzaakt.

3.2

3.3

3.4

Tijdens de werkzaamheden dienen voorzieningen te worden getroffen om te
voorkomen dat verontreiniging van de bodem en het grondwater plaatsvindt of
kan plaatsvinden.

Het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt moet
zodanig zijn uitgerust en worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem, het
oppervlaktewater en/of het grondwater met olie, brandstof en andere schadelijke
stoffen niet kan optreden,

Opslag van brandstoffen dient plaats te vinden in bovengrondse tanks welke
dienen te voldoen aan de PGS 30 en zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak of in
een dubbelwandige tank. Op een vloeistofdichte bak dient een voorziening te
worden geplaatst waardoor inregenen wordt voorkomen.

Tijdens het aftanken van het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden
wordt gebruikt mogen geen schadelijke stoffen op of in de bodem geraken.

Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten terstond worden verzameld in een
vloeistofdichte verpakking en naar een verwerkingsinrichting worden afgevoerd
die beschikt over een voor de verwerking van de onderhavige afualstoffen vereiste
vergunning. Een dergelijk voorval dient te worden gemeld via de
milieuklachtentelefoon : (0320) 265400.

De houder van de vergunning dient binnen 2 maanden na afloop van de
ontgronding schriftelijk aan OFGV opgave te doen van de hoeveelheid grond die is
ontgraven en afgevoerd, dan wel ter plaatse verwerkt is.

3.6

3.5

3.7

Kenmerk: 140604/BHA/kbe-001
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Voorschrift 4 Ecologie

4.1 Tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de algehele
zorgplicht en de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.

Voorschrift 5 Archeologische waarden

5.1 De (assistent) provinciaal archeoloog, of degenen die in hun opdracht werken,
dienen gedurende de termijn dat de vergunning geldig is, toegang te worden
verleend tot de werkzaamheden.

5.2

5.3

Indien tijdens het ontgronden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden
aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historische,
oudheidkundige of wetenschappelijke aard zijn moet de houder van de
vergunning:
a. dit direct melden aan Gedeputeerde Staten door contact op te nemen met de

depotbeheerder Dick Velthuizen (0320 -225939) Nieuwland Erfgoedcentrum.
Indien de depotbeheerder niet beschikbaar is, dient contact opgenomen te
worden met de provinciaal archeoloog Abigail Rousseau (0320-265541).
Indien de depotbeheerder en de provinciaal archeoloog niet beschikbaar zijn,
dient contact opgenomen worden met de directeur van de Rijksdienst voor het
Cultuur Erfgoed(RCE), Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, telefoonnummer:
033 4217421

- In het geval dat noch de (assistent) provinciaal archeoloog, noch de RCE

bereikbaar zijn, kan contact worden opgenomen met de provincie via de
m ilieuklachtentelefoon (0320-265400).

b. alle werkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid stilleggen;
c. maatregelen treffen waardoor de vondst niet wordt verstoord dan wel

onbereikbaar wordt.

Naar aanleiding van de melding als bedoeld tn 5.2, kan Gedeputeerde Staten aan
de vergunninghouder de verplichting opleggen nader onderzoek te laten uitvoeren
door een erkend bedrijf. De kosten daarvan moeten door de vergunninghouder
worden gedragen.

Indien er bemaling wordt ingezet, mag de grondwaterstand op de vindplaatsen
niet verder wordt verlaagd dan 3,00 meter beneden maaiveld (7,5O meter - NAP).
In het werkplan (voorschrift 2.7) dient te worden aangegeven hoe dit wordt
gecontroleerd.

5.4
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Voorschrift 6 UitzonderlUke omstandiqheden

6.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de
(water)bodem of het oppervlaktewater dreigen te geraken of vanaf het moment,
dat met de aangevraagde activiteiten is begonnen, zijn geraakt, zonder dat er
sprake is van ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon
voorval in de zin van de Wet bodembescherming, zowel binnen als buiten de
inrichting, dient de houder van de vergunning onverwijld:
a. daarvan telefonisch melding te doen aan Gedeputeerde Staten (buiten

kantooruren milieuklachtentelefoon (0320-265400) en ingeval van
waterbodem en oppervlaktewaterverontreiniging tevens meld ing te doen
aan het Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad;

b, al het nodige te ondernemen om verdere verontreinigingen te voorkomen;
c. de aard, de mate en de omvang van de bodemverontreiniging op een door

Gedeputeerde Staten goed te vinden wijze te bepalen;
d. de opgetreden bodemverontreiniging, op een door Gedeputeerde Staten

goed te keuren wijze, binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen
termijn, ongedaan te maken;

e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals leidingen, kabels en buizen),
die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te
controleren op aantasting en, indien nodig, te herstellen of te vervangen;

f . alle door de ambtenaren optredend namens Gedeputeerde Staten gegeven
aanwijzingen en opdrachten, die het onder b, c, d, en e gestelde ten doel
hebben, op te volgen.
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Bijlage 3 Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk
bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam
en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening
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 Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 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.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw
bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en
rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1a tweede lid
van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder
geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd
nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een
ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit
bezwaarsch rift ontvan kelij k is.
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan,
wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het
bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoed i n g

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:L5, tweede lid van de
Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw
bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband
met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en
verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het
indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken
overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit
dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een
ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.
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