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Onderwerp:
Beschikking Wet bodembescherming instemming evaluatieverslag tankdepot (fase 2b
grondwatermonitoring), locatie Industrieweg 8 in Emmeloord, locatiecode AA017100186
(FL017100174).

Geachte heer Van Oostrum,
Inleiding
Op 8 februari 2018 heeft u een aanvraag ingediend voor een beschikking ter instemming
van het evaluatieverslag fase 2b op de locatie Industrieweg 8 in Emmeloord.
Op 28 december 2017 heb ik ingestemd met het op 11 mei 2017 binnengekomen
evaluatieverslag van grondsanering fase 2a (kenmerk 298566/BHZ_BDM_BS-68281).
De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten voor een beschikking op grond van
de Wet bodembescherming (Wbb):
- Instemming met het verslag van de sanering (artikel 39c Wbb).
Besluit
1. Ik stem in met het verslag van fase 2b van de uitgevoerde sanering. Dit betreft
de verificatie van de grondwaterkwaliteit door middel van twee
monitoringsronden. In het besluit instemming evaluatieverslag tankdepot fase 2a
grondsanering (kenmerk 298566/BHZ_BDM_BS-68281) is de administratieve
nazorg voor deze locatie reeds vastgelegd: registratie van de restverontreiniging
in grond.
2. Op de locatie gelden de volgende gebruiksbeperkingen/meldingsverplichtingen:
 in standhouden leeflaag met kwaliteit Industrie
 ter plaatse van de achtergebleven restverontreinigingen in grond mag niet
worden ontgraven zonder dit aan mij te melden;
 ter plaatse van en in de nabijheid van de achtergebleven verontreinigingen in
het grondwater mag geen grondwater worden onttrokken zonder dit aan mij te
melden;
 wijzigingen in de bodemgebruiksfunctie ter plaatse van de achtergebleven
verontreinigingen moeten aan mij worden gemeld.
3. De in het talud ter plaatse van het tankstation achtergebleven restverontreiniging
moet op een natuurlijk moment alsnog worden verwijderd.
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Aanvraag
Bij de aanvraag zaten de volgende bijlage(n):
- Een ingevuld en ondertekend meldingsformulier Algemeen Wet
bodembescherming.
- Meldingsformulier C: gegevens evaluatie en/of nazorg
- Meldingsformulier E: machtigingsformulier.
- Evaluatie en nazorg, Evaluatieverslag sanering (fase 2b), Antea Group,
projectnummer 411061 definitief 2 februari 2018.
De aanvraag is getoetst aan:
- De Wet bodembescherming (Wbb).
- De circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 16675).
- De Verordening Fysieke Leefomgeving Flevoland 2012 (VFL).
- Besluitvormings Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb).
Procedure
De procedure volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van
toepassing.
Saneringsplan
Op 21 oktober 2015 is ingestemd met het saneringsplan (kenmerk 1521/BHZ_BS_SP26392) voor deze locatie. De saneringsdoelstelling voor de bovengrond van 0-1 m –mv
(fase 2a) is het geschikt maken voor de functie ‘Industrie’. Voor de ondergrond (fase 2b)
moet een stabiele eindsituatie worden aangetoond.
Wijziging saneringsplan
Op 18 september 2017 is een wijziging op het saneringsplan voor de
bodemverontreiniging ingediend (kenmerk 273042/BHZ_BDM_IS-74225). Deze wijziging
betrof het gefaseerd uitvoeren van de sanering ter plaatse van het tankdepot. Op 5
oktober 2017 heb ik hiermee ingestemd (kenmerk 273042/BHZ_BDM_IS-74225).
Evaluatieverslag fase 2a
Op 28 december 2017 is ingestemd met het evaluatieverslag van fase 2a van de
uitgevoerde sanering (kenmerk 298566/BHZ_BDM_BS-68281). Dit betrof de
grondsanering, bestaande uit het ontgraven van sterk met oliecomponenten
verontreinigde grond en het aanbrengen van een leeflaag met kwaliteitsklasse ‘industrie’.
In deze beschikking (kenmerk 298566/BHZ_BDM_BS-68281) zijn tevens de
nazorgmaatregelen vastgelegd.
Beoordeling evaluatieverslag
De grondwater monitoring (fase 2b) is uitgevoerd conform het saneringsplan en de
ingediende wijziging.
Het bereikte saneringsresultaat voor fase 2b (grondwatermonitoring) is:
Er zijn geen noemenswaardige verhoogde concentraties vluchtige aromaten in het
grondwater gemeten. Voor wat betreft minerale olie is bij de bemonstering in februari
2017 in de peilbuizen 702 en 703, respectievelijk gesitueerd ter plaatse van de
voormalige laadplaats en het pomphuis, een verhoogde concentratie minerale olie
gemeten. Bij de bemonstering in 2018 is geen minerale olie aangetoond.
De ‘restverontreiniging’ met minerale olie en aromaten (BTEXN) in het grondwater vormt
bij het huidige gebruik geen onaanvaardbare risico’s.
Er is sprake van een stabiele eindsituatie.
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk
besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, o.v.v. “Awbbezwaar” in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.flevoland.nl.
Bekendmaking
Dit besluit is bekendgemaakt op de website www.ofgv.nl/bekendmakingen/.
Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 –
633 30 00 of e-mail: info@ofgv.nl.
Hoogachtend,
Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschrift(en):
-

A.I.M. Aardolie Investeringsmaatschappij B.V. Postbus 4088 2980 GB
RIDDERKERK
Antea Group, Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN
Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder

