
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Nazorg bij bodemverontreiniging 

Doel van deze mededeling: 

Informeren van Provinciale Staten over vervolgstappen die zijn genomen naar 
aanleiding van het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer in 2012 naar de 
nazorg bij bodemverontreiniging in Flevoland. 

Toezegging/motie/amendement: 
De gedeputeerde zegt toe dat, met medewerking van de Omgevingsdienst, in
zicht wordt gegeven in de te maken inhaalslag (overzicht). 

Inleiding: 
De Randstedelijke Rekenkamer is in 2012 nagegaan of de provincie Flevoland 
voldoende grip heeft op de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering 
(rapportage 'Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering - provincie Flevo
land', d.d. november 2012). 

In oktober 2012 (zie bijlage HB 1407735) heeft de provincie een reactie gegeven 
op de door de Randstedelijke Rekenkamer genoemde constateringen en een 
aangepaste werkwijze gepresenteerd. De Omgevingsdienst heeft toegezegd de 
registratie van de kenmerken van de nazorglocaties in Globis op orde te brengen. 
Eind maart 2013 is deze actie door de OFGV uitgevoerd. 
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Mededeling: 

Alle nazorglocaries zijn geïnventariseerd en inhoudelijk beoordeeld, 
ten zijn volgens de landelijke systematiek verwerkt. 

De resulta-

Eind maart 2013 was het overzicht van de nazorglocaties op orde. Het overzicht 
van de 55 nazorglocaties is als bijlage bijgevoegd. In dit overzicht staan de 
locaties die de meest intensieve vorm van nazorg nodig hebben bovenaan. 

Voor de prioritering van deze nazorg locaties is gebruik gemaakt van een lande
lijke systematiek. Deze systematiek geeft vijf categorieën voor nazorg waarbij 
de noodzaak voor nazorg toeneemt van 1 naar 5. De categorie met de meeste 
noodzaak voor nazorg, categorie 5, komt niet in Flevoland voor. De hoogste 
categorie in Flevoland is categorie 4. Deze categorie betreft in Flevoland in 
hoofdzaak voormalige stortplaatsen. Categorie 3 betreft hoofdzakelijk restver-
ontreinigingen bij olieverontreinigingen. 

In aanvulling op de landelijke systematiek is voor langdurige grondwatersanerin
gen een tussencategorie toegevoegd, tussen de categorieën 1 en 2. Aanleiding 
hiervoor is dat deze grondwatersaneringen een lange tijd kunnen duren (van 
enkele jaren tot 30 jaar) en meestal worden uitgevoerd na een grondsanering. 

Het vervolg 

Op basis van deze prioritering wordt het toezicht op deze locaties door het 
bureau handhaving van de OFGV ingepland en uitgevoerd. Deze prioritering 
wordt jaarlijks op basis van de geactualiseerde gegevens aangepast. 

Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t. 
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Verdere informatie 

Voor een andere toelichting op de categorieën nazorg wordt verwezen naar het cahier "Nazorg" 
van de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht, Bodem. Dit cahier geeft een indruk van wat 
nazorg inhoudt en informatie over de soort en duur van nazorg e.d.. Ook de Randstedelijke reken
kamer heeft bij haar onderzoek gebruik gemaakt van dit cahier. 
www.soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Cahiers/Nazorg.pdf. 

Bijlagen 
Beantwoording constateringen Randstedelijke Rekenkamer (HB 1407735) 
Lijst nazorglocaties bodemverontreiniging (HB 1539793) 
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Onderwerp 
Reactie onderzoek 'Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering' 

Ons kenmerk 
1407735 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft om een reactie gevraagd op uw concept-bestuurlijke nota 'Nazorg bij restverontreiniging na 
bodemsanering'. Wij hebben deze conceptnota op 4 oktober per mail ontvangen. U verwacht een 
reactie van ons voor 26 oktober 2012. 

Algemeen 
Allereerst reageren wi j op het proces van dit onderzoek. Wij hebben het onderzoekstraject ais 
constructief ervaren. De contacten zowel in de fase van onderzoek ats van ambtelijk wederhoor 
hebben bijgedragen aan een goed proces. Na het feiteli jk wederhoor heeft een extra gesprek met 
uw rekenkamer geleid tot het aanpassen van geconstateerde feiten en bevindingen in de nota van 
bevindingen. Het bestuurlijke interview heeft u gevoerd met de portefeuillehouder, de heer 
Lodders. 

Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het gevoerde provinciaal beleid inzake de nazorg 
bij restverontreiniging na bodemsanering en daarmee het bijdragen aan mogelijke verbeteringen 
van de doeltreffendheid hiervan. 

Methode van onderzoek 
Wij zijn van mening dat het door u gehanteerde beoordelingskader erg uitgebreid is voor de 
nazorgproblematiek zoals die zich in Fievotand voordoet. 
In Fievotand is sprake van een beperkte nazorgproblematiek. Dit bli jkt ondermeer uit het feit dat de 
afgelopen zes jaar (sinds 1 januari 2006) slechts 2 nazorgplannen zijn ingediend en het totaal aantal 
bekende nazorglocaties op dit moment 44 is. 
De provincie hanteert bij het beoordelen en uitvoeren van nazorg het wettel i jk beoordelingskader 
bestaande uit de Wet bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving zoals het 
Besluit bodemkwaliteit, het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de Circulaire 
bodemsanering. De Rekenkamer hanteert voor het maken van haar bevindingen een uitgebreider 
beoordelingskader dat mede gebaseerd is op de Besluitvormings-uitvoeringsmethode (BUM) Wbb. 
Doordat de provincie geen gebruikt maakte van de BUM en de bijbehorende checklisten scoren wij 
op die punten automatisch minder goed. Dit wi l niet per definitie zeggen dat wi j om deze reden 
onze nazorg niet beheersen. 

Inlichtingen bij 
P.H.J.A. Richters 

Doorkiesnummer 
265412 

Bezoekadres 
Visarenddreef 1 
Lelystad 
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Resultaat van het onderzoek 
Wij kunnen ons vinden in de conclusies dat er nog geen volledig overzicht is van alle nazorglocaties, 
dat de toetsing van nazorgplannen beter geborgd kan worden en dat incidentele controlebezoeken 
een zinvolle aanvulling op de handhaving zijn. 

Conclusies en aanbevelingen 
üw conclusies deten wij en de daaraan gekoppelde aanbevelingen nemen wij als volgt over: 

Constatering 

Aanbeveling 

Reactie 

Nog geen volledig overzicht van nazorglocaties en beperkte 
registratie van kenmerken 
Bekrachtig het op orde brengen van de registratie van kenmerken van 
nazorglocaties in Globis 
Eind dit jaar verwachten wij het overzicht van de nazorglocaties 
aangevuld en/of opgeschoond is en de registratie op orde is. Dit maakt 
onderdeel uit van de lopende kwaliteitsslag die eind 2011 is ingézet. 
1. alle nazorglocaties (44) zijn inmiddels ingedeeld in risicocategorieën 
2. de provincie heeft een verzoek ingediend om risicocategorieën op 

een uniforme wijze te kunnen registreren in bodeminformatie
systemen. 

2' 

ConsccJtenng 

Aanöeve/;ng 

Reoctfe 

Toetsing van nazorgpiannen onvoiooenae geoorga en niet goea 
navolgbaar 
Zorg dat nazorgpiannen herleidbaar worden getoetst aan wet- en 
regelgeving 
Wij zullen vanaf nu ook de BUM in ons beoordelingskader opnemen en de 
uitkomst van de toetsing in onze informatiesystemen vastleggen. 

13 
Conscofermg 
Aanöeve/fngen 
Reoctie 
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BeperKte hanahaving van nazorglocaties 
Ga risicogestuurd handhaven op nazorglocaties 
De prioritering van de locatiëbezoeken bij nazorglocaties zal vanaf nu 
plaatsvinden op basis van bijbehorende risicocategorieën. 
1. de twee locaties met hoogste risico's zullen jaarlijks bezocht 

worden; 
2. de overige locaties zullen steekproefsgev^js gecontroleerd worden. 

De bezoeken zullen eenmaal in de vijf jaar plaatsvinden; 
3. de bevindingen zullen per categorie worden vastgelegd in onze 

informatiesystemen; 
4. de risicotaxaties zullen indien nodig bijgesteld worden. 

De overige handhavingstaken bij nazorglocaties bUjven ongewijzigd, 
zoats de bewaking op het indienen van de monitoringsrapportages en de 
inhoudelijke reactie hierop. 
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Conclusie algemeen 
Uw rapport en de bespreking daarvan zijn een goedé inbreng voor de verbetering van ons beleid ten 
aanzien van de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering. Wij hebben ons voordeel gedaan 
met uw aanbevelingen. Met belangstelling zien wij de bespreking van. uw rapport in de staten 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter 

/ 

drs T. van der Wal /erbeek 
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Verzenddatum Bijlagen 

24 OKT. 2012 
Onderwerp 
Reactie onderzoek 'Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering' 

Ons kenmerk 
1407735 

Geachte heer/mevrouw. 

U heeft om een reacrie gevraagd op uw concept-bestuurlijke nota 'Nazorg bij restverontreiniging na 
bodemsanering'. Wij hebben deze conceptnota op 4 oktober per mail ontvangen. U verwacht een 
reactie van ons voor 26 oktober 2012. 

Algemeen 
Allereerst reageren wij op het proces van dit onderzoek. Wij hebben het onderzoekstraject als 
constructief ervaren. De contacten zowel in de fase van onderzoek als van ambtelijk wederhoor 
hebben bijgedragen aan een goed proces. Na het feitelijk wederhoor heeft een extra gesprek met 
uw rekenkamer geleid tot het aanpassen van geconstateerde feiten en bevindingen in de nota van 
bevindingen. Het bestuurlijke interview heeft u gevoerd met de portefeuillehouder, de heer 
Lodders. 

Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het gevoerde provinciaal beleid inzake de nazorg 
bij restverontreiniging na bodemsanering en daarmee het bijdragen aan mogelijke verbeteringen 
van de doeltreffendheid hiervan. 

Methode van onderzoek 
Wij zijn van mening dat het door u gehanteerde beoordelingskader erg uitgebreid is voor de 
nazorgproblematiek zoals die zich in Flevoland voordoet. 
In Flevoland is sprake van een beperkte nazorgproblematiek. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat de 
afgelopen zes jaar (sinds 1 januari 2006) slechts 2 nazorgplannen zijn ingediend en het totaal aantal 
bekende nazorglocaties op dit moment 44 is. 
De provincie hanteert bij het beoordelen en uitvoeren van nazorg het wettelijk beoordelingskader 
bestaande uit de Wet bodembescherming (Wbb) en aanverwante wet- en regelgeving zoals het 
Besluit bodemkwaliteit, het Besluit rinanciële bepalingen bodemsanering en de Circulaire 
bodemsanering. De Rekenkamer hanteert voor het maken van haar bevindingen een uitgebreider 
beoordelingskader dat mede gebaseerd is op de Besluitvormings-uitvoeringsmethode (BUM) Wbb. 
Doordat de provincie geen gebruikt maakte van de BUM en de bijbehorende checklisten scoren wij 
op die punten automarisch minder goed. Dit wil niet per definitie zeggen dat wij om deze reden 
onze nazorg niet beheersen. 

Inlichtingen bij 

P.H.J.A. Richters 
Doorkiesnummer 

265412 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Resultaat van het onderzoek 
Wij kunnen ons vinden in de conclusies dat er nog geen volledig overzicht is van alle nazorglocaties, 
dat de toetsing van nazorgplannen beter geborgd kan worden en dat incidentele controlebezoeken 
een zinvolle aanvulling op de handhaving zijn. 

Conclusies en aanbevelingen 
Uw conclusies delen wij en de daaraan gekoppelde aanbevelingen nemen wij als volgt over: 

Constatering Nog geen volledig overzicht van nazorglocaties en beperkte 
registratie van kenmerken 
Bekrachtig het op orde brengen van de registratie van kenmerken van 
nazorglocaties in Globis 
Eind dit jaar verwachten wij het overzicht van de nazorglocaties 
aangevuld en/of opgeschoond is en de registratie op orde is. Dit maakt 
onderdeel uit van de lopende kwaliteitsslag die eind 2011 is ingezet. 
1. alle nazorglocaties (44) z1jn inmiddels ingedeeld in risicocategorieën 
2. de provincie heeft een verzoek ingediend om risicocategorieën op 

een uniforme wijze te kunnen registreren in bodeminformatie
systemen. 

m 

Aanbeveling 

Reactie 

Constatering 

Aanbeveling 

Reactie 

— „ ^ , . . „ „ . . . , . mm 
Toetsing van nazorgplannen onvoldoende geborgd en niet goed 
navolgbaar 
Zorg dat nazorgplannen herleidbaar worden getoetst aan wet- en 
regelgeving 
Wij zullen vanaf nu ook de BUM in ons beoordelingskader opnemen en de 
uitkomst van de toetsing in onze informatiesystemen vastleggen. 

Constatering 
Aanbevelingen 
Reactie 

Beperkte handhaving van nazorglocaties 
Ga risicogestuurd handhaven op nazorglocaties 
De prioritering van de locatiebezoeken bij nazorglocaties zal vanaf nu 
plaatsvinden op basis van bijbehorende risicocategorieën. 
1. de twee locaries met hoogste risico's zullen jaarlijks bezocht 

worden; 
2. de overige locaties zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden. 

De bezoeken zullen eenmaal in de vijf jaar plaatsvinden; 
3. de bevindingen zullen per categorie worden vastgelegd in onze 

informatiesystemen; 
4. de risicotaxaties zullen indien nodig bijgesteld worden. 

De overige handhavingstaken bij nazorglocaties blijven ongewijzigd, 
zoals de bewaking op het indienen van de monitoringsrapportages en de 
inhoudelijke reactie hierop. 
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Conclusie algemeen 
Uw rapport en de bespreking daarvan zijn een goede inbreng voor de verbetering van ons beleid ten 
aanzien van de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering. Wij hebben ons voordeel gedaan 
met uw aanbevelingen. Met belangstelling zien wij de bespreking van uw rapport in de staten 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

van der Wal 

/ 

Verbeek 
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NAZORG 
Categorie

Omschrijving Kenmerk Aantekening

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 5 nvt nvt nvt nvt
FL017100032 Vuilstortplaats 'Het Friesche Pad' Friesepad 1 8305AZ Emmeloord Noordoostpolder Grondwater FL00003234 1-3-1995 Wm stortplaats NAZORG 4  Restverontreiniging, Geen stabiele 

eindsituatie - Controleren
 AANTEKENINGEN  #......  Toeki regelt de nazorg ihkv Stortbesluit

FL030300003 vm vuilstort Park Residentie Dronten Ansjovisweg Dronten Dronten Grondwater >I FL00001513 FL00002479 5-3-2009 31-12-2999 999 WBB NAZORG 4  Restverontreiniging, Geen stabiele 
eindsituatie - Controleren dmv 
monitoren

 AANTEKENINGEN  #798742  Nota Er is een monitoring- en beheerssysteem aangelegd conform het saneringsplan. Het grondwater wordt gemonitoord om vast te stellen of er een verspreiding van verontreinigd grondwater optreedt. Indien uit 
de monitoring blijkt dat de ontoelaatbare verspreiding optreedt, zal het beheerssysteem in werking treden, waarbij onttrekking van grondwater met het aangelegde systeem, verdere verspreiding zal worden 
voorkomen. 

FL030300017 Groenvoerdrogerij Flevoland D2 Dronterweg 29 8251PA Dronten Dronten Grond >I FL00001480 FL00003177 2-1-2012 WBB NAZORG 4  Restverontreiniging, Geen stabiele 
eindsituatie - Controleren

 AANTEKENINGEN  #1258692  Nota 3.2 De sanering voldoet ten minste aan het gestelde in artikel 38 Wbb

FL099500010 Stortplaats de Belt Zeeasterweg 42 8232ZX Lelystad Lelystad Grond FL00001249 FL00000050 13-6-2007 WBB NAZORG 4  Restverontreiniging, Geen stabiele 
eindsituatie - Controleren

 AANTEKENINGEN  #MB/99.092377/C  Bij brief d .d . 4 november 1999 heeft u het monitoringplan voor de stortplaats Zeeasterweg te Lelystad bij ons ingediend. Het indienen van dit monitoringplan beschouwen wij als impliciet verzoek om onze 
beschikking d .d . 22 maart 1999 (kenmerk MB/99 .090483/C) inzake de monitoring van de verspreiding van verontreinigd percolaat naar het onderliggende grondwater op dit onderdeel te wijzigen . Het betreft 
een vermindering van het aantal waarnemingspunten, waarmee de verspreiding toch afdoende in beeld kan worden gebracht, en een kleine wijziging van het analysepakket, THF is vervangen door minerale olie . 
Daarnaast zijn naar aanleiding van onze brief van 23 juli 1999 de tijdelijke beveiligingsmaatregelen met betrekking tot door u voorgestelde tijdelijke bufferopvang van oppervlakkig afstromend regenwater in dit 
monitoringplan opgenomen. Wij stemmen in met het door u ingediende monitoringplan (10-01-2000).

FL099500010 Stortplaats de Belt Zeeasterweg 42 8232ZX Lelystad Lelystad Grondwater FL00002487 Wm stortplaats 4  Restverontreiniging, Geen stabiele 
eindsituatie - Controleren

 AANTEKENINGEN  #MB/99.092377/C  Bij brief d .d . 4 november 1999 heeft u het monitoringplan voor de stortplaats Zeeasterweg te Lelystad bij ons ingediend. Het indienen van dit monitoringplan beschouwen wij als impliciet verzoek om onze 
beschikking d .d . 22 maart 1999 (kenmerk MB/99 .090483/C) inzake de monitoring van de verspreiding van verontreinigd percolaat naar het onderliggende grondwater op dit onderdeel te wijzigen . Het betreft 
een vermindering van het aantal waarnemingspunten, waarmee de verspreiding toch afdoende in beeld kan worden gebracht, en een kleine wijziging van het analysepakket, THF is vervangen door minerale olie . 
Daarnaast zijn naar aanleiding van onze brief van 23 juli 1999 de tijdelijke beveiligingsmaatregelen met betrekking tot door u voorgestelde tijdelijke bufferopvang van oppervlakkig afstromend regenwater in dit 
monitoringplan opgenomen. Wij stemmen in met het door u ingediende monitoringplan (10-01-2000).

FL003400069 BP Tankstation De Paal 24 1351JD Almere Almere Grond >I FL00001141 FL00003286 24-8-2000 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  #1363137  Op 27 september 2005 heeft de provincie Flevoland van ingenieursbureau Oranjewoud een concept evaluatierapport (Concept evaluatierapport en nazorgplan BP-tankstation De Paal 24 Almere Haven. 
Oranjewoucl, projectnummer 03950, revisie 00 (d.d. 20 september 2005) ontvangen. In dit rapport wordt de bodemsanering die heeft plaatsgevonden bij BP tankstation aan de Paal 24 in Almere Haven 
geëvalueerd. Uit het rapport blijkt dat na de sanering een restverontreiniging in grond en grondwater is achtergebleven. In het evaluatierapport is een nazorgplan opgenomen. Volgens dit nazorgplan dient de 
kwaliteit van het grondwater te worden gemonitoord. De provincie Flevoland heeft geen monitoringsverslagen ontvangen. Ingestemd met resultaat grondsanering Aanpak restverontreiniging via 
grondwatersanering(24-08-2000)  B50 Opvragen Evaluatieverslag + H10 opvragen stvz. Sanering restverontreiniging

FL005000004 Loonbedrijf Heyboer B.V. Oogstweg 22 3899BK Zeewolde Zeewolde Grondwater FL00001579 FL00001452 20-3-2013 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  #1410722  Na overeenstemming tussen u en de eigenaar van de locatie dient u een nieuw evaluatierapport in. In dit evaluatierapport dient een nazorgplan te zijn opgenomen waarin wordt aangegeven hoe de 
restverontreiniging dient te worden beheerst. Door middel van het nemen van een besluit van de provincie op het evaluatierapport en nazorgplan wordt de saneringsfase beëindigd en start de nazorgfase.

FL017100029 vm. Autobedrijf Dijkstra BV Noordzijde 6 8302GL Emmeloord Noordoostpolder Grondwater >T FL00001554 FL00003290 17-10-2012 31-12-2999 999 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  #1407398  Op basis van de resultaten van de grondwatermonitoring en aanvullend grondwateronderzoek kan worden geconcludeerd dat niet is voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in de beschikking van 17 maart 
1995. De provincie Flevoland kan als bevoegd gezag dan ook niet instemmen met het resultaat van de bodemsanering. Gezien de ouderdom van de dossier, het feit dat de bronnen van de verontreiniging zijn 
gesaneerd en de kleinschaligheid van de achtergebleven verontreiniging, vinden wij het niet gepast u op te leggen dat de grondwatersanering of grondwatermonitoring moet worden hervat. U dient er wel mee 
rekening te houden dat ter plaatse van de Noordzijde 6 te Emmeloord geen werkzaamheden in of op de bodem mogen plaatsvinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de provincie. Voorafgaand aan 
werkzaamheden in de bodem dient een nieuw saneringsplan of een melding op grond van het Besluit Uniforme Saneringen te worden ingediend. In het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen staat de locatie Noordzijde 6 te Emmeloord geregistreerd als verontreinigd bij het kadaster. Deze registratie blijft gehandhaafd zolang niet is aangetoond dat de verontreiniging is verwijderd conform 
de eisen die zijn gesteld in onze beschikking van 17 maart 1995

FL017100060 Loonbedrijf v/d Veeken Waterkant 25 8307AB Ens Noordoostpolder Grond >I FL00000051 FL00000202 20-3-2000 31-12-2999 999 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  #MB/00.090484/C  Zoals reeds was vermeld in het saneringsplan was het technisch gezien niet mogelijk tot onder het gebouw te graven, zodat onder de vloer van het kantoor een geringe restverontreiniging is achtergebleven . Op 
het overige deel van het terrein is de sanering conform het goedgekeurde saneringsplan multifunctioneel uitgevoerd . In verband met de nog aanwezige restverontreiniging blijft de locatie bij het kadaster als 
zodanig geregistreerd.. MB/00.090484/C, d.d. 17-03-2000

FL017100074 Gebroeders Huizinga Breestraat 42 8316AR Marknesse Noordoostpolder Grond >I FL00001046 FL00000779 22-6-2004 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  #MB/04.040607/L  In verband met de aanwezige restverontreiniging is door Oranjewoud een nazorgplan opgesteld waarin is vastgesteld dat een aantal monitoringspeilbuizen jaarlijks wordt bemonsterd en geanalyseerd . Al s blijkt 
dat de concentratie aan aromaten en/of minerale olie is toegenomen tot boven de interventiewaarde (actiewaarde) dan dient de actieve fase van het nazorgplan in werking te treden, hetgeen betekent dat de 
grondwateronttrekking moet worden opgestart . Aangezien de SUBATbinnen afzienbare tijd haar activiteiten zal beëindigen is de gemeente Noordoostpolder als contractant verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het nazorgplan . Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de SUBSAT en de gemeente Noordoostpolder . In verband met de aanwezige restverontreiniging is door Oranjewoud een nazorgplan 
opgesteld waarin is vastgesteld dat een aantal monitoringspeilbuizen jaarlijks wordt bemonsterd en geanalyseerd . In verband met de nog aanwezige restverontreiniging zal de locatie geregistreerd blijven bij het 
kadaster Flevoland.(MB/04.040607/L,  d.d. 22-06-2004)

FL017100075 Ellens Landbouw Techniek (vh 
Loonbedrijf gebr.Viss

Eggestraat 5 8308AB Nagele Noordoostpolder Grond >I FL00000733 FL00000489 30-9-2003 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren

 AANTEKENINGEN  #1254559  Instemming wijziging Wij merken daarbij op dat na de afronding van de tweede fase van de grondsanering deze bodemsanering niet als beëindigd kan worden beschouwd, omdat een ernstige verontreiniging van 
het grondwater resteert

FL017100350 Van Vilsteren Sloefweg 18 8316PL Marknesse Noordoostpolder Grond >I FL00001553 FL00001784 17-10-2012 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren kadaster

 AANTEKENINGEN #401099  Nazorgplan Sloefweg 18 Marknesse Verspreiding en omvang van de verontreiniging in het grondwater  Het sterk verontreinigd bodemvolume grondwater (gehalten boven de interventiewaarde) wordt geschat op 
ca. 85 m3 bodemvolume grondwater (50 m2 * 1.7 m).Restverontreiniging restverontreiniging bevindt. De oppervlakte waarbinnen de restverontreiniging zich bevindt wordt geschat op ca. 20 m2. Gelet op de 
gemiddelde ontgravingsdiepte wordt verwacht dat verontreiniging zich in verticale richting tot ca. 2.5 m-mv heeft verspreid. De omvang van de restverontreiniging met minerale olie (gehalten minerale olie boven de 
streefwaarde) wordt geschat op ca. 46 m3 (verontreinigd oppervlak van ca. 20 m2 bodemtraject van 0.0 m-mv tot ca. 2.3 m-mv.), hiervan is naar schatting een volume van ca. 27 m3 verontreinigd met minerale 
olie boven de interventiewaarde en naar schatting een volume van ca. 40 m3 verontreinigd met minerale olie boven de tussenwaarde. De situering en de omvang van de restverontreiniging is weergegeven in 
bijlage 3A. Isolatiemaatregelen De restverontreiniging met minerale olie onder de schuur is middels een folie geïsoleerd. De folie is langs de putwand aan de noordzijde van de schuur aangebracht. De folie is tot 
een diepte van ca 3 5 m mv aangebracht In de ontgravingsput is tevens een drain aangelegd De drain loopt langs de noordzijde van de restverontreiniging en is aangesloten op een pom

FL018400008 Oliehandel K + G de Boer en F. 
Hoekman

Staverse Kade Urk Urk Grond >I FL00001504 FL00001324 23-7-2012 23-2-2012 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  # 411229  Omgaan met achtergebleven verontreiniging. Na sanering zal een zekere hoeveelheid verontreinigd materiaal in de waterbodem achterlijven. In paragraaf 3.3.6 is aangegeven welke kosten)technische 
belemmeringen hiervan de oorzaak zijn. In de op te stellen evaluatierapportage zal de verontreinigingssituatie na afloop van de sanering geschetst worden Indien de verwijderingsdoelstelling is bereikt, zal naar 
verwachting circa 10-15% (op basis van paragraaf 3.4.2) van de oorspronkelijke hoeveelheid klasse 3 en klasse 4 slib in de waterbodem van de haven aanwezig zijn. De restverontreiniging bevindt zich naar 
verwachting:-  in een niet te vermijden morslaag van enkele centimeters, regelmatig verspreid over het gehele saneerde gebied. -  in niet verwijderd slib in relatief dikke lagen, van gering oppervlak, onregelmatig 
verspreid over het gehele gesaneerde gebied. Dit is het gevolg van de onnauwkeurigheden van het DTM, het ontgravingprofiel en de baggernauwkeurigheid. Eén en ander is echter in overeenstemming van de 
vertaling van de saneringsdoelstelling naar een ontgravings-DTM. - in de nabijheid van constructies die tijdens de sanering niet zijn verwijderd. - op de taluds. De verwachting is dat de restverontreiniging door 
natuurlijke processen wordt afgedekt met schoner sediment dat zich reeds in de haven bevindt en/of dat nieuw wordt aangevoerd Hierdoor ontstaat na een aantal jaren een situatie die voldoet aan de function

FL030300057 J. Schaap Dronten BV Installatieweg 41 8251KP Dronten Dronten Grond >I FL00001049 FL00002979 12-10-2004 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  #204869  Evaluatieverslag Uit het evaluatierapport en de aanvullende controlebemonstering blijkt dat na uitvoering van de grond- en grondwatersanering om technische en economische redenen een restverontreiniging is 
achtergebleven voor en onder de showroom ter plaatse van de Installatieweg 41-43 te Dronten . In verband met de aanwezige restverontreiniging is door Oranjewoud een nazorgplan (rapportage 1 31uli 2004, 
kenmerk 14604-53946) opgesteld, waarin is vastgesteld dat 4 monitoringspeilbuizen aan de rand van de restverontreiniging gedurende tweejaar jaarlijks dienen té worden bemonsterd en geanalyseerd . Indien 
blijkt dat de concentratie aan aromaten en/of minerale olie is toegenomen tot boven de interventiewaarde (actiewaarde) dient het faalscenario van het nazorgplan in werking te treden, hetgeen betekent dat de 
grondwateronttrekking moet worden opgestart. Wij stemmen in met de voorgestelde werkzaamheden in het nazorgplan met als aanvulling dat ook de controlepeilbuizen 2 en 202 gedurende z jaar jaarlijks 
bemonsterd

FL030300113 Garage Visser De Ketting 1 8251LD Dronten Dronten Grond >I FL00000114 FL00000283 1-4-2003 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  # 176978  Zoals reeds vermeld in het destijds opgestelde saneringsplan was het technisch niet mogelijk de verontreinigde grond onder de washal en de showroom te verwijderen. De achtergebleven restverontreiniging is 
door middel van aanvullende controleboringen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Na afloop van de grondsanering zijn zowel bestaande als nieuw geplaatste monitoringspeilbuizen bemonsterd ter controle van de 
grondwaterkwaliteit. Op een aantal plekken is het grondwater nog sterk verontreinigd met minerale olie en in mindere maten met aromaten. Tussen de achtergebleven restverontreiniging en het ontgraven deel van 
het terrein is een foliewand aangebracht, waardoor wordt voorkomen dat eventueel verontreinigd grondwater naar het schone gesaneerde terreindeel kan stromen. Tussen de foliewand en de gevel van het 
gebouw is ten behoeve van de uitbouw te voeren grondwatersanering een drain aangelegd die is aangesloten op een ter plaatse aangelegde pompput. lnmiddels is de grondwatersanering opgestart en zullen de 
monitoringspeilbuizen en het onttrokken grondwater ter controle periodiek worden bemonsterd en geanalyseerd op minerale olie en aromaten. In verband met de nog aanwezige restverontreiniging zal de locatie 
geregistreerd blijven bij het kadaster Flevoland

FL099500024 Heembeton BV Vaartweg 131 8243PD Lelystad Lelystad Grondwater >I FL00000574 FL00000174 15-2-2001 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  #132601en #HB 
118475

 zie voor restverontreinigingen documenten #132601en #HB 118475 Ter plaatse van het ketelhuis (deellocatie A) kon maar beperkt worden ontgraven en is een grondwatersanering opgestart met als doel de 
restverontreiniging te verwijderen. Uit de onderzoeksresultaten in het evaluatierapport blijkt dat het onttrokken grondwater nog aanzienlijke hoeveelheden minerale olie bevat. Uit de laatste onderzoeksresultaten 
van 2 januari 2001 blijkt dat de concentratie is afgenomen, maar gelet op de eerder genoemde zeer hoge oliegehalten, zoals vermeld in het evaluatierapport, deze grondwatersanering nog geruime tijd voortgezet 
dienen te worden. ..... 

FL099500024 Heembeton BV Vaartweg 131 8243PD Lelystad Lelystad Grond >I FL00000574 FL00000174 15-2-2001 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

 AANTEKENINGEN  #132601en #HB 
118475

 zie voor restverontreinigingen documenten #132601en #HB 118475   ..... In het rapport is tevens vermeld dat ter hoogte van de werkplaats (locatie B) het niet mogelijk was door ontgraving alle verontreinigde 
grond te verwijderen. Op deze plek is tussen de schone en nog vervuilde grond folie aangebracht zodat geen verspreiding van de verontreiniging kan plaats vinden.

FL099500042 Heyboer BV Emoeweg 8 8218NE Lelystad Lelystad Grondwater >S FL00001106 FL00001449 13-6-2005 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

  AANTEKENINGEN #232552  In 1999 is circa 50 m3 verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. In de periode 2000 tlm 2004 is in totaal 10.221m3 grondwater onttrokken. Als gevolg van deze onttrekkingen is 
het verontreinigde grondwater nagenoeg geheel verwijderd. De resterende verontreinigingen (propoxur en pirimicarb) in het grondwater behoeven bij het huidige gebruik geen actieve nazorg. Volstaan kan worden 
met het handhaven van de kadastrale registratie.

FL099500063 Voormalige Loswal Mortelstraat Mortelstraat Lelystad Lelystad Grond >I FL00000768 FL00000303 9-3-1998 WBB NAZORG 3  Grote restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren Kadaster

  AANTEKENINGEN  #......  4. CONCLUSIE Witteveen + Bos Raadgevende ingenieurs b.v. te Almere heeft in opdracht van de gemeente Lelystad, Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken de milieukundige begeleiding verzorgd bij 
de uitvoering van de grondsanering aan de Mortelstraat te Lelystad. De grondsanering heeft plaatsgevonden in de periode van 20 september tot 4 oktober 1996. De depots zijn in de periode 30 en 31 januari 1997 
afgevoerd naar Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland bv te Almere en naar Theo Pouw bv te Utrecht en naar het project Joleiland te Lelystad. De sanering is uitgevoerd op basis van de bodemonderzoeken, 
die zijn uitgevoerd in 1995 [ref1 + 2], in 1996 [ref 3 + 4]. De aanleiding van de sanering is de aangetoonde lichte tot sterke verontreiniging met enkele zware metalen, PAK en minerale olie in de bovengrond.De 
doelstelling van de sanering, de bodemverontreiniging en de schadelijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid en het milieu op te heffen door terug te saneren tot de streefwaarde (multifunctionele sanering) 
is gerealiseerd. De verontreinigde grond is in afwachting op hergebruik of reiniging tijdelijk in depot gezet en geheel afgedekt met folie. De achtergebleven, zintuiglijk niet verontreinigde, zandlaag bleek na con
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FL005000040 Asfaltcentrale Baardmeesweg 36 3899XS Zeewolde Zeewolde Grond FL00001025 FL00003288 11-7-2003 30-12-2099 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  MB/05.006393/B  Op 29 maart 2005 hebben wij van u, conform het gestelde in onze brief met kenmerk MB/03·004959/B van 3 april 2003, de volgende evaluatie ontvangen betreffende de locatie Baardmeesweg 36 te Zeewolde: 
Evaluatie herschikking depotgrond binnen perceel Baardmeesweg 36 te Zeewolde, kenmerk VDH/20050315.PFUGPG van 15maart 2005, opgesteld door Van Loenen Milieu B.V./Van der Heiden Milieu· Wij 
hebben kennis genomen van de inhoud van het rapport en concluderen daaruit dat de werkzaamheden conform onze instemming met kenmerk MB/03.007927/B van 11juni 2003 zijn uitgevoerd.

FL005000043 Kavel Mz 9 Roerdompweg 1 3897LJ Zeewolde Zeewolde Grondwater >I FL00000940 FL00003289 9-11-1998 31-12-2999 999 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #MB/98.012567/B   Nazorg: registratie restverontreiniging, onbekende duur (999), onbekende einddatum(31-12-2999). Van het adviesbureau Oranjewoud hebben wij ter kennisneming het evaluatierapport inzake de sanering van 
kavel Mz 9 aan de Roerdompweg te Zeewolde ontvangen. Ondanks de onttrekking van het grondwater via de aangelegde drains blijkt uit de analyseresultaten dat op één plek ten zuiden van de uienbewaarplaats 
het grondwater nog sterk is verontreinigd met minerale olie. Dit betekent dat niet is voldaan aan het gestelde saneringsdoel zoals voorgesteld in het saneringsplan n.l. saneren tot de streefwaarde. In verband met 
de achterblijvende restverontreiniging delen wij u mede dat de betreffende locatie zal worden gehandhaafd in ons bodemsaneringsprogramma. (MB/98.012567/B, d.d. 09-11-1998)

FL005000077 N305 nabij  HM 5,2 Gooiseweg Zeewolde Zeewolde Grond FL00001211 FL00001576 15-3-2006 31-12-2999 999 WBB  NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #MB/06.050496/N  Uit het evaluatierapport blijkt dat onder het wegdek (W1A en W1B) een restverontreiniging met verhoogde concentratie aan minerale olie en aromaten is achtergebleven (W1). De totale hoeveelheid is geschat op 
ca . 6 m3 .!n het grondwater is ook een lichtverhoogde concentratie van xylenen aangetroffen. Wij stemmen met het evaluatierapport in,  met als voorwaarde dat bij het openbreken van de weg, waardoor de 
restverontreiniging bereikbaar wordt, deze restverontreiniging alsnog direct verwijderd wordt. (MB/06.050496/N d.d 15-03-2006)

FL017100112 Tankstation 'De Abt' Rijksweg A50 8308PZ Nagele Noordoostpolder Grond >S FL00001133 FL00001781 2-12-2005 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  # 226865  Evaluatierapport november 2005 6.2 Controle saneringsresultaten

FL017100120 Rederij Almere BV In 't Vizier 2 8309AS Tollebeek Noordoostpolder Grond >I FL00000614 FL00000271 23-10-1998 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #337594  Evaluatierapport 7. Concluderend kan gezegd worden dat in de aanvulgrond enkele stoffen in licht verhoogde gehalten aangetroffen worden. Afscheiding restverontreiniging: De aan de westzijde achtergebleven 
restverontreiniging is door middel van landbouwfolie afgescheiden

FL017100128 Zonderland en van Dun Meerweg 49 8313AL Rutten Noordoostpolder Grond >I FL00000645 FL00000269 4-11-1998 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  # 338729  Evaluatierapport 14/09/1998 8. Conclusies. Tijdens de sanering bleek aan de noordwestzijde van de saneringslokatie een niet bekende olieverontreiniging(diesel) aanwezig te zijn. Voor zover deze verontreiniging 
zich op de saneringslokatie bevond, is deze ontgraven. 

FL017100311 Loonbedrijf Blok Vaartweg 30 8311AA Espel Noordoostpolder Grond >S FL00001114 FL00001501 18-8-2005 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #MB/05·051060/N  In totaal is 557,74ton verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Op de naastliggende locatie (Vaartweg 32-34) is een restverontreiniging achtergebleven, deze restverontreiniging is in overleg 
met de eigenaar van Vaartweg 32-34 afgedekt met landbouwfolie om verontreiniging van de gesaneerde grond op het perceel Vaartweg 30 te voorkomen.

FL017100363 Baarloseweg Baarloseweg 10 8316SE Marknesse Noordoostpolder Grond >I FL00001210 FL00001796 20-10-2006 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #462171  Nota inhoudelijk mandaat Uit het evaluatieverslag blijkt dat nagenoeg alle verontreiniging is weggehaald. Dit houdt in dat een restverontreiniging onder de bebouwingen rond de fundering van de landbouwschuur 
achter is gebleven . Het ondergraven van de fundering en verwijderen van de betonplaat, teneinde de bebouwing niet te beschadigen, was niet mogelijk. Door het achterlaten van deze restverontreiniging is geen 
sprake van actuele onaanvaardbare risico's. Ook is deze locatie geschikt voor de gebruikersfunctie wonen met tuin. Hiermee wordt voldaan aan de gesteld in art. 38 Wbb.

FL017100364 M.P. van de Peut Baarloseweg 18 8316SG Marknesse Noordoostpolder Grond >T FL00001129 FL00001506 20-10-2005 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  # 2227118  Evaluatierapport Conclusie. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en het laboratoriumonderzoek kan gesteld worden dat degrondverontreiniging ter plaatse van het perceel Baarloseweg 18 te Marknesse 
nagenoeg geheel ontgraven is. Er is maximaal een matige restverontreiniging in de grond achtergebleven ter plaatse van de kabelgoot.  De verontreinigde grond (126,26 ton) is afgevoerd naar een erkende 
verwerker. In het grondwater blijkt licht verontreinigd te zijn. Er is geen aanleiding tot het opstarten van een grondwatersanering.  Gesteld kan worden dat, voor zover mogelijk, voldaan is aan de 
saneringsdoelstelling (herstel van demultifunctionaliteit van de bodem).

FL030300005 Heyboer B.V. Havenweg 19 8256BH Biddinghuizen Dronten Grond >I FL00001140 FL00001542 21-11-2005 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  # 233399  Toetsen en besluiten Evaluatierapport Wij stemmen in met het bereikte resultaat van de grondsanering . Plaatselijk zijn restverontreinigingen achtergebleven, zie tabel en bijlage. Deze worden geregistreerd bij 
het Kadaster . De restverontreiniging onder A was voorzien en behoeft geen verdere aanpalC : De restverontreiniging onder C maakt deel uit van een ander geval van bodemverontreiniging en zal in dat kader een 
vervolg krijgen . Wij adviseren u om de niet voorziene geringe  restverontreiniging onder B (zie bijlage), zie onze brief met kenmerk MB/05 .008627/B van 6 juni 2005, gelijktijdig met de uitvoering van de 
grondwatersanering alsnog te verwijderen . De resultaten daarvan kunt u opnemen in het nog op te stellen evaluatierapport van de grondwatersanering .

FL030300016 Kamphuis BV Baan 41 8256BD Biddinghuizen Dronten Grondwater >T FL00001005 FL00000575 14-9-2004 4-10-2004 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN   #MB/04.040986/L  Op 15-09-2004  heeft u kennis genomen van het evaluatierapport (juni 2004) van de grondsanering op de locatie Baan 41te Biddinghuizen (projectcode: FL030300016). U stemde in met de conclusie dat de 
grondsanering in voldoende mate volgens de voorgestelde aanpak is uitgevoerd. De  verontreiniging in de grond is zoveel mogelijk maar niet geheel ongedaan gemaakt. De grondwatersanering was nog niet 
afgerond.

FL030300016 Kamphuis BV Baan 41 8256BD Biddinghuizen Dronten Grond >T FL00001056 FL00000575 19-10-2004 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #204910   Op 29 september 2004 heeft u het bijgevoegde evaluatierapport van de grondwatersanering ontvangen.  Na beoordeling van het rapport wordt geconcludeerd dat aanvullend een geringe hoeveelheid 
verontreinigde grond is verwijderd (ca 52 m3).  Na het ontgraven van deze verontreinigde grond kon de grondwatersanering worden beëindigd. In het grondwater zijn geen verontreinigingen meer in gehalten 
boven de streefwaarden aangetroffen.  In de grond blijft onder het gebouw een restverontreiniging achter (10 m3),

FL030300022 Weevers landbouwmechanisatie De Poort 24 8255AA Swifterbant Dronten Grond >S FL00000476 FL00000309 29-1-1998 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #161568  Kleine restverontreiniging onder de vloer van de werkplaats. Geen verdere monitoring noodzakelijk (18-04-2003)

FL030300163 Ongeval Gooiseweg km 17.2 Gooiseweg Dronten Dronten Grond >T FL00001346 FL00001448 17-6-2005 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  # 216219  5.5 Conclusie Op basis van de resultaten van de sanering (zie paragraaf 5.3) kan geconcludeerd worden dat de "spot" van de verontreiniging is weggehaald.Tijdens de ontgravingswerkzaamheden is een 
restverontreiniging achtergebleven. Restverontreiniging is achtergebleven in de putbodem naast de weg en de putwand aan de zijde van de weg. De omvang van de restverontreiniging bedraagt 28 m2.Verdere 
ontgravingswerkzaamheden werden door de opdrachtgever als civieltechnisch niet verantwoord beschouwd. Om de restverontreiniging en schone aanvul grond gescheiden te houden is tegen de verontreinigende 
putwand verticaal een milieufolie aangebracht. Horizontaal is geen milieufolie aangebracht vanwege het gevaar van afglijden van het talud indien op de milieufolie grond wordt aangebracht. Conform artikel 13 van 
de Wet bodembescherming is niet voldaan aan het zogenaamde zorgplichtbeginsel. Door de afdeling Milieubeheer van de provincie Flevoland is aangegeven dat in ieder geval Geadviseerd wordt de rapportage te 
overleggen aan betrokkenen. Ter beoordeling van het saneringsresultaat zal de rapportage worden beoordeeld door de Afdeling Milieubeheer van de provincie Flevoland.

FL030300176 Calamiteit Pioniersweg Pioniersweg 38 Dronten Dronten Grond >S FL00001255 FL00001705 13-8-2007 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  # 572395  Nota  Op 14 september 2006 is een sanering uitgevoerd aan de Pioniersweg 38-42 te Dronten.  Bij het beoordelen van het evaluatieverslag concluderen wij dat de saneringsdoelstelling niet volledig is gehaald. Er 
is nog een licht verhoogde concentratie aan minerale olie aangetroffen. 

FL099500081 Voormalig autobedrijf van Kerkhof Schroefstraat 34 8223ED Lelystad Lelystad Grond >S FL00001127 FL00000159 20-10-2005 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #233176  Uit het rapport blijkt dat in de grond een geringe restverontreiniging achtergebleven is. Aangezien milieu hygiënische risico's ontbreken en de verdere verwijdering van de resterende verontreiniging hoge kosten 
met zich meebrengen kan worden ingestemd met het bereikte saneringsresultaat. Door de uitgevoerde sanering zijn de gehalten aan restverontreinigingen zodanig verlaagd dat geen actieve nazorg noodzakelijk 
is. Volstaan kan worden met een kadastrale registratie. De vrijgekomen grond (366 ton) is afgevoerd naar een erkende grondreiniger. De ontgraving is aangevuld met schoon zand.

FL099500100 Schouw-Oost Schouw Lelystad Lelystad Grond >S FL00001109 FL00000138 20-7-2005 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #171695  Aanbevelingen/nazorg Op basis van de resulaten van het pilot-onderzoek en de resultaten van de sanering dient er rekening mee te worden gehouden dat op de saneringslocatie plaatselijk verhoogde gehalten 
aan asbest of zelfs asbestnesten in de bodem aanwezig kunnen zijn. De kans hierop is echter geminimaliseerd doordat de plaatsen waar deze restverontreiniging het meest werd verwacht (leidingsleuven van 
PVC rioolhuisaansluitingen) vrijwel allemaal zijn ontgraven. Desalniettemin zal bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden op het terrein, zoals het schoonmaken van het resterende deel van het riool en het 
trekken heipalen, wordt voorgesteld na het verwerken en egaliseren van de grond in depots, op het terrein een handpick-actie uit te voeren. Ook bij verdere toekomstige ontwikkeling van het terrein dient men 
bedacht te zijn op mogelijk plaatselijk aanwezig asbest(nesten) in de bodem. Richting aannemers of anderszins betrokkenen moet dit in de toekomst duidelijk worden gecommuniceerd. Voorgesteld wordt voor bij 
de coördinator projectontwikkelaar van het gebied een te hanteren procedure op te stellen waarmee wordt vastgelegd dat de aannemers of andere betrokkenen op de hoogte zijn van het bovenstaande en hie

FL099500159 Hoek Westerdreef/Schoener Lelystad Schoener Lelystad Lelystad Grond >I FL00001512 FL00003253 12-9-2012 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN  #572324  Nota Het in behandeling nemen van dit dossier is gedateerd op 12 juli 2007. Oorzaakhiervan is met name het wisselen van taken binnen de afdeling Milieubeheer in dezeperiode. Hierdoor is dit dossier blijven 
liggen en na het opruimen van dossiers boven tafel gekomen.Het evaluatieverslag is beoordeeld. De uitgevoerde sanering voldoet niet aan het gestelde in artikel 13 van de Wet bodembescherming. Uit het 
evaluatieverslag blijkt namelijk dat er minerale olie in de bodem is achtergebleven in concentraties boven de interventiewaarden. Een reden voor het achterlaten van deze restverontreiniging wordt niet duidelijk 
omschreven. Men gaat ervan uit dat deze restverontreiniging op een natuurlijke wijze zal worden afgebroken. Almad Eco adviseert om deze verontreiniging te blijven controleren door middel van een controle van 
het grondwater en een verdere sanering van de restverontreiniging. Omdat deze verontreiniging dateert van mei 2004 lijkt het ons redelijk om deze locatie nogmaals te onderzoeken zodat duidelijk wordt welke 
restverontreiniging is achter gebleven. Mocht blijken dat de verontreiniging tot een concentratie onder de streefwaarde voor minerale olie is afgenomen, dan kan, na beoordeling van dat onderzoeksrapport wo

FL099500181 Ongeval Larserweg/Eendenweg Larserweg / 
Eendenweg

Lelystad Lelystad Grond >S FL00001279 FL00002234 10-7-2008 23-9-2038 30 WBB NAZORG 2  Kleine restverontreiniging, Stabiele 
eindsituatie - Registreren GLOBIS

 AANTEKENINGEN #699319  NOTA Uit het beoordeelde evaluatieverslag blijkt dat de ontstane bodemverontreiniging vooralsnog voldoende is gesaneerd. Dit ondanks dat er nog sprake is van een sterke restverontreiniging waarbij licht tot 
sterk verhoogde gehalten aan brandstofcomponenten in de grond en het grondwater zijn achtergebleven. Deze restverontreiniging bevindt zich ter plaatse van twee aanwezige hoofddrinkwaterleidingen van V
Door Vitens is aangegeven dat er niet binnen i nieter vanaf deze leidingen mocht worden ontgraven in verband met de kans op beschadiging. Indien zich in de toekomst de mogelijkheid aanbiedt om de 
restverontreiniging wel verder te ontgraven, bijvoorbeeld bij vervanging van de drinkwaterleiding, dan dient dit alsnog te worden uitgevoerd.

FL003400013 Stortplaats Braambergen Kemphaanweg 2 1358AB Almere Almere Grondwater FL00003235 1-4-1998 Wm stortplaats NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

  AANTEKENNGEN  #9949967  Nazorgplan  1.1 Algemeen  Op 1 april 1998 is de Nazorgregeling Wet Milieubeheer (voorheen: Leemtewet bodembescherming) in werking getreden voor stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 afval is of 
wordt gestort. Op grond van deze wettelijke regeling wordt de eindverantwoordelijkheid voor de nazorg bij de provincie gelegd. Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de nazorg zal moeten worden uitgevoerd 
dient periodiek een geactualiseerd nazorgplan te worden opgesteld. Doelstelling van het opstellen van het nazorgplan is een basis te vormen voor de uitvoering van de nazorg, die ingaat op het moment dat de 
exploitatie is beëindigd, de bovenafdichting is aangelegd en

FL003400035 International Construction Equipment 
BV

Hefbrugweg 6 1332AN Almere Almere Grondwater >I FL00000412 FL00001328 8-12-1998 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN   #52470  In het door Oranjewoud opgestelde evaluatierapport d.d. 26 februari 1998, Documentnummer: 52470 is vastgesteld dat het noodzakelijk is, aanvullend op de grondsanering op uw bedrijfsterrein, een 
grondwatersanering uit te voeren. Wij hebben u in onze brief d.d. 8 juni 1998 verzocht ons te informeren over de wijze van uitvoering van deze grondwatersanering en de monitoring van de grondwaterkwaliteit. 
Tot op heden hebben wij hierover nog geen informatie ontvangen. Wij verzoeken u ons binnen 4 weken na ontvangst van deze brief te informeren over de wijze van de uit te voeren grondwatersanering en de 
monitoring van de grondwaterkwaliteit. Een afschrift van deze brief zenden wij naar de gemeente Almere en het adviesbureau Oranjewoud.

FL003400157 Stichtse Brug A 27 1349CC Almere Almere Grondwater >I FL00003195 11-5-2006 Cat. 2 werken 
bouwst.bsl.

NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #...... Hoewel de risico's dus genuanceerd moeten worden, is er wel aanleiding om de controle van de oudere werken te intensiveren. Dit heeft de staatssecretaris van VROM ook toegezegd in een brief aan de Tweede 
Kamer d.d. 11 mei 2006. (rapport 600990 d.d 26-09-2007)
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FL005000004 Loonbedrijf Heyboer B.V. Oogstweg 22 3899BK Zeewolde Zeewolde Grondwater FL00001002 FL00000500 3-9-1997 20-3-2013 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #1410722  De passieve fase van de grondwatersanering dient te worden gecontinueerd. Dit betekent dat de grondwatermonitoring dient te worden voortgezet. Dit is afgesproken in het overleg op 10 juli 2009. Aangezien de 
laatste monitoringsresultaten dateren uit 2008 kan worden opgemaakt dat aan deze afspraak niet is voldaan. Wij verwachten van u dat u in 2012 een nieuwe monitoringsronde uitvoert en monitoringsprogramma 
continueert. Om tot afronding tot de sanering te komen dienen de volgende stappen te worden doorlopen: - u zendt ons de resultaten van de grondwatermonitoring 2012. - Na overeenstemming tussen u en de 
eigenaar van de locatie dient u een nieuw evaluatierapport in. In dit evaluatierapport dient een nazorgplan te zijn opgenomen waarin wordt aangegeven hoe de restverontreiniging dient te worden beheerst. Door 
middel van het nemen van een besluit van de provincie op het evaluatierapport en nazorgplan wordt de saneringsfase beëindigd en start de nazorgfase.

FL005000040 Asfaltcentrale Baardmeesweg 36 3899XS Zeewolde Zeewolde Grondwater >T FL00000344 FL00000481 6-6-2001 30-12-2099 99 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #MB/01.090997/C  IBC-sanering Op de locatie is sprake van financiële locatiespecifieke omstandigheden. Daarmee wordt gedoeld op extreme kostenverschillen tussen het isoleren van de verontreiniging en het verwijderen van de 
verontreiniging. Overeenkomstig artikel 38, lid 3 van de Wbb kunnen in een dergelijk geval maatregelen genomen kunnen worden die if!den tot het isoleren en beheersen van de verontreiniging, alsmede tot het 
controleren van de effecten van het isoleren en beheersen. Dit betekent dat de multifunctionele eigenschappen van de bodem niet hersteld worden, maar dat de gevolgen van de verontreinigingen voor de beoogde 
bestemming tegengegaan worden. Voor de locatie is uitgegaan van een bedrijfsbestemming. De doelstelling in het saneringsplan is dat alle risico's worden weggenomen, waarbij als terugsaneerwaarde de 
tussenwaarde wordt gehanteerd, zoals vastgesteld in de oplegnota met kenmerk MB/99.091087/C. Op 23 april 2001 heeft uw college een evaluatie verslag van de uitgevoerde sanering aan de Baardmeesweg 36 
te Zeewolde ontvangen. Uit dit verslag kan opgemaakt worden dat de sanering conform de door uw college vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten is uitgevoerd. Nog vier jaar lang wordt de monitoring 
van PAK conform het saneringsplan in het grondwater gehandhaaf

FL017100029 vm. Autobedrijf Dijkstra BV Noordzijde 6 8302GL Emmeloord Noordoostpolder Grond >I FL00000821 FL00000753 5-8-1999 31-12-2999 999 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #MB/99.009835/B  Nazorg: monitoring en registratie, onbekende duur (999), onbekende einddatum (31-12-2999). Gelet op de tot nu toe bereikte concentraties op de rest van het terrein kunnen wij instemmen met het advies van 
Hunneman Milieu-Advies de actieve saneringswerkzaamheden voorlopig te beëindigen Ten aanzien van de monitoring achten wij het noodzakelijk dat naast de bemonstering van de peilbuizen M-01 en M-02 ook 
grond en grondwater onder de showroom wordt bemonsterd om inzicht te krijgen in het saneringsresultaat op deze plek. Wij achten het gewenst dat u ten aanzien van de monitoring en de door ons voorgestelde 
bemonstering onder de showroom vooraf overleg pleegt met de heer S . de Jong van de afdeling Milieubeheer . (MB/99.009835/B, d.d. 05-08-1999)

FL017100074 Gebroeders Huizinga Breestraat 42 8316AR Marknesse Noordoostpolder Grondwater >I FL00001046 FL00001194 22-6-2004 31-12-2999 999 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #MB/04.040607/L   Jaarlijkse monitoring. Zoals aangegeven in het plan was het civieltechnisch niet mogelijk de verontreiniging onder het pand aan de Breestraat 42 en onder een klein deel van de asfaitverharding van de Breestraat 
te verwijderen . Aansluitend is van 18 december 2001 tot 22 augustus 2003 een actieve grondwatersanering uitgevoerd, waarbij in totaal ca . 75.000 m3 verontreinigd grondwater onttrokken. Na afronding van de 
grond- en de grondwatersanering zijn diverse controleboringen uitgevoerd . Ter plaatse van de restverontreiniging is de concentratie aan minerale olie en aromaten bepaald. Tevens is de samenstelling van het 
grondwater ter plaatse van de monitoringsbuizen vastgesteld (evaluatierapport: Oranjewoud BV, documentnummer 14604-111762) . In verband met de aanwezige restverontreiniging is door Oranjewoud een 
nazorgplan opgesteld waarin is vastgesteld dat een aantal monitoringspeilbuizen jaarlijks wordt bemonsterd en geanalyseerd . MB/04.040607/L,  d.d. 22-06-2004

FL017100196 vm Chemische wasserij Beursstraat 6 8302CW Emmeloord Noordoostpolder Grondwater >I FL00001577 FL00003174 29-10-2012 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #1103295  Wij constateren dat - gezien deze monitoringsresultaten - nog niet aan de saneringsdoelstelling wordt voldaan. Op dit moment is geen sprake van een stabiele eindsituatie. Zowel het saneringsplan als de 
beschikking geven aan dat indien na twee jaar geen sprake is van een stabiele eindsituatie waarbij geen verdere verspreiding optreedt, de stimulering van de biologische afbraak zal worden gestart. (10-02-2011)

FL017100300 Autohuis De Nijverheid Nijverheidstraat 6 8301AD Emmeloord Noordoostpolder Grondwater >I FL00001064 FL00002304 7-7-2005 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  # 692983  Notitie Arseenverontreiniging De monitoringsresultaten zullen jaarlijks worden overlegd aan de provincie Flevoland.  Aan het einde van de monitoringsperiode zal op basis van de monitoringsgegevens worden 
gekeken: - Wat de natuurlijke arseenconcentratie in het grondwater op de locatie is

FL018400034 K.W. de Gans (vm Bor) Wijk 8 8321TG Urk Urk Grondwater FL00001205 FL00003292 28-11-2006 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #474577  Beschikking SP  6.4 Nazorg maatregel en en gebruiksbeperkingen  Aangezien de voorgenomen saneringsdoelstelling geen volledige verwijdering van de aangetroffen verontreiniging in de bodem beoogd is 
nazorg noodzakelijk. Op basis van het beoogde eindresultaat van de actieve zorgfase is te verwachten dat volstaan kan worden met kadastrale registratie als nazorgmaatregel. Omdat er sprake is van een 
restverontreiniging dient hier na afloop van de sanering rekening mee

FL030300001 Autosloperij de Vries Installatieweg 1 8251KM Dronten Dronten Grondwater >I FL00001071 FL00002102 6-12-2005 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #232350  Nota mandaat De fasen 1en 2 zijn in juli 1997 en februari 1999 afgerond. Uit fase 2 blijkt dat er een restverontreiniging zit in het grondwater van het perceel aan de Installatieweg (voormalig nummer 22). De 
omvang hiervan is in 1999 geschat op circa 400 rn' in gehalten boven de interventiewaarde. 

FL030300005 Heyboer B.V. Havenweg 19 8256BH Biddinghuizen Dronten Grondwater >I FL00001298 FL00001580 26-10-2004 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN # 797475 Op 28 november 2008 heeft de provincie de aanbesteding gehouden van het bestek voor de grondwatersanering aan de Havenweg te Biddinghuizen. Naar aanleiding van deze aanbesteding heeft de provinc
werk gegund aan de firma Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. te Grijpskerk. Uitvoering Het bestek zal worden uitgevoerd in de periode 2009-2012. Het onttrekkings- en zuiveringssysteem zal uiterlijk 3 
maanden na opdrachtverlening worden opgeleverd. De grondwaterzuivering zal aansluitend 3 jaar in stand worden gehouden. De ligging van de geplande grondwateronttrekkingspunten is weergegeven op de 
bijgevoegde kaart. De waterzuivering zal geplaatst worden in de loods aan de Havenweg 19. (18-02-2009)

FL030300102 Clean Inn Het Ruim 12 8251EM Dronten Dronten Grondwater >I FL00001467 FL00003160 22-7-2011 31-12-2024 999 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN  #1182473  De grondsanering is in januari 2005 opgestart en in oktober 2007 beëindigd. Het actualisatie onderzoek naar de aard, concentratie en omvang van de verontreiniging in het grondwater is uitgevoerd in 2007, 2009 
en 2010. Het monitoren van de grondwaterverontreiniging wordt opgestart in 2011. De monitoring kan duren tot 2024, tenzij eerder de saneringsdoelstelling is bereikt.

FL099500035 Gemaal Wortman Oostvaardersdijk / 
Houtr

32 8243PA Lelystad Lelystad Grondwater >I FL00001242 FL00003202 20-4-2007 WBB NAZORG 1,5  Meerjarige grondwatersanering, 
Monitoren

 AANTEKENINGEN #MB/04.040764/L De start van de sanering is gepland medio september 2004. De grondsanering voor de vlekken 1 t/m 5 zal naar verwachting ongeveer 4 maanden duren. Daarna start de in-situ sanering voor de verwijdering van 
de verontreiniging in de grond en het grondwater ter plaatse van vlek 6. Deze zal circa 5 jaar duren. (15-07-2004)

FL017100011 N. van Staveren B.V. Kamplaan 1 8315AN Luttelgeest Noordoostpolder Grondwater >S FL00001507 FL00001435 14-8-2012 15-8-2012 3 WBB NAZORG 1  Geen restverontreiniging  AANTEKENINGEN  #1365166  Op basis van het in 1999 ingediende evaluatierapport alsmede de ingediende monitoringsrapportages kan worden opgemaakt dat binnen de saneringslocatie de streefwaarde voor minerale olie, benzeen en 
xylenen In grondwater in 2007 plaatselijk nog steeds wordt overschreden. Uit de resultaten van de grondwatermonitoring kan worden opgemaakt dat de gemeten gehalten beduidend lager zijn dan de betreffende 
tussenwaarde. De resultaten laten zien dat een stabiele eindsituatie is bereikt. Omdat verdere sanering niet doelmatig wordt geacht stemmen wij in met uw verzoek om de sanering te beëindigen. (#1365166, 15-
08-2012)

FL030300114 calamiteit 25-06-2002 De Sikkel 11 8253CS Dronten Dronten Grondwater >I FL00000942 FL00000038 7-10-2003 2-7-2003 1 WBB NAZORG 1  Geen restverontreiniging  AANTEKENINGEN #177956  Vanaf juli 2002 heeft u zeven bemonsteringen uitgevoerd. Op 22 september 2003 hebben wij de laatste monitoringsrapportage van u ontvangen (rapportnummer M 0207047). Uit deze rapportage blijkt dat in de 
laatste twee bemonsteringen, van 8 juli en 3 september 2003, geen bestrijdingsmiddelen meer in het grondwater worden aangetroffen. Op basis hiervan concluderen wij dat de verontreinigingen in het grondwater 
volledig zijn afgebroken en stemmen wij als bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wetbodembescherming in met het bereikte saneringsresultaat.Conform onze opdracht van 2juli 2002 verzoeken wij u de 
betreffende peilbuis te verwijderen Na afronding van deze werkzaamheden kunt u de kosten hiervoor bij ons in rekening brengen waarna wij deze opdracht als afgerond beschouwen.

FL099500030 vm VAD Remise Schroefstraat 8 8223ED Lelystad Lelystad Grond >I FL00001243 FL00001793 9-2-2007 9-2-2007 WBB NAZORG 1  Geen restverontreiniging  AANTEKENINGEN  #495112  Nota Na uitvoeringvan deze sanering is door Oranjewoud een evaluatieverslag opgesteld (kenmerk 149548, 7 oktober 2005). Na bestudering van het evaluatierapport bleek dat ter plaatse van de openbare weg in 
de grond een beperkte restverontreiniging met minerale olie in gehalten tot boven de interventiewaarden is achtergebleven. Aangezien een multifunctionele bodemsanering binnen dertig jaar het uitgangspunt
saneringsplan en onze beschikking is, en onder de openbare weg nog bodemverontreiniging was achtergebleven concludeerden wij in onze brief van 23 maart 2006 (MB/06.050498/N) dat de doelstelling van de 
bodemsanering niet geheel gehaald was. Op 28 en 29 augustus 2006 is de restverontreiniging onder milieukundige begeleiding van Oranjewoud alsnog verwijderd. Op 10 oktober 2006 ontvingen wij het 
evaluatieverslag met kenmerk 149548, d.d. 9 oktober 2006). Uit dit verslag is gebleken dat de doelstelling van de sanering is gehaald. Gelet hierop dient uw college een goedkeuringsinstemming besluit te nemen.
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