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Het storten van bodemvreemd materiaal zonder de vereiste bodembeschermende Mr. G.J.R. Lutje Schiphoit 
maatregelen te treffen is tevens een overtreding van de kernbepaling "Geen Afdelinsl Bureau 

voorgeschreven bodembeschermende maatregelen, inclusief het zorgplichtartikel VTH 
van de Wet bodembescherming" van het Gemeenschappelijk Kader 2005. 
Op grond van dit Gemeenschappelijk Kader 2005 dienen Provinciale Staten op de Openbaarheid 

hoogte te worden gesteld van een overtreding door de eigen organisatie van een Passief openbaar 
kernbepaling uit het Gemeenschappelijk Kader.  

Porte/eu/7(e/ioucfer 
Toezegging/motie/amendement: Lodders, J . 
Provinciale Staten informeren over een overtreding van een voorschrift van de  
ontgrondingenvergunning door de eigen organisatie. Ter kennisname aan PS en 

burger leden 
inleiding: 

Voor de ontgrondingen ten behoeve van het PMIT-project 'NVO's Lage Vaart 
2009-2010', betreffende de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Lage 
Vaart te Dronten door de afdeling Infrastructuur van de Provincie Flevoland, is 
door Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland een ontgrondingenvergunning 
verleend bij besluit van 23 december 2010 (kenmerk 1091326). In het kader van 
het toezicht op de Ontgrondingenwet en de verleende ontgrondingenvergunning 
is door de afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) op 25 en 
28 oktober 2011 controle uitgeoefend. 

Mededeling: 

Door de afdeling VTH is een overtreding geconstateerd van zowel de voorschrif
ten van de verleende ontgrondingenvergunning als van een kernbepaling(en) uit 
het Gemeenschappelijk Kader 2005. De overtreding van de kernbepaling betreft: 
"Geen voorgeschreven bodembeschermde maatregelen, inclusief het zorgplicht
artikel van de Wet bodembescherming". Feitelijk bestond de overtreding uit het 
verwijderen van bodemvreemd materiaal zonder melding te doen bij de afdeling 
VTH en het opslaan van het bodemvreemd materiaal op de loswal zonder het 
treffen van bodembeschermende maatregelen. 

In het Gemeenschappelijk Kader 2005 (Handhaving) is afgesproken dat ingeval 
van een overtreding door het bestuursorgaan van de eigen organisatie dit vanwe
ge de democratische controle wordt gemeld aan het algemeen bestuur van het 
overtredende bestuursorgaan. Het bevoegd gezag stuurt daartoe afschriften van 
de correspondentie (controlebrieven, beschikkingen, flankerende brief, e.d.) aan 
het algemeen bestuur. Een afschrift van de brief aan de afdeling Infrastructuur 
(kenmerk 1239078) is bij deze memo gevoegd. 

De afdeling Infrastructuur heeft aangegeven welke maatregelen men getroffen 
heeft naar aanleiding van de geconstateerde feiten. Men heeft een standaard 
onderzoek naar de kwaliteit van het bodemvreemd materiaal laten instellen en 
daarnaast een aanvullend asbestonderzoek laten uitvoeren. Verder is het project 
ter plaatse van nevengeul 4 stilgelegd om nader onderzoek mogelijk te maken. 
De uitslag van de partijkeuring is inmiddels bekend. Gebleken is dat het materi
aal voldoet aan de eisen van een niet vorm gegeven bouwstof conform het Be
sluit bodemkwaliteit. De tijdelijke opslag van het bodemvreemde materiaal 
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heeft daarmee niet geleid tot een verontreiniging in de bodem. Het bodemvreemde materiaal kan 
worden afgevoerd als bouwstof. 

Het vervolg 
De afdeling Infrastructuur heeft aangegeven welke maatregelen men treft om herhaling te 
voorkomen. Het komende jaar zullen door de afdeling Infrastructuur de werkprocessen in verband 
met de uitvoering van PMIT-projecten tegen het licht worden gehouden en - waar nodig - worden 
verbeterd. De naleving van de voorschriften verbonden aan - mede door de eigen organisatie -
verleende vergunningen zal daarbij worden geborgd. 

Ter inzage in de leesl<amer 
Ja 

Verdere informatie 
Een afschrift van de brief aan de afdeling Infrastructuur (kenmerk 1239078) is bij deze mededeling 
gevoegd. 
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Uw kenmerk 

Onderwerp 
Controle vergunning Ontgrondingenwet Lage Vaart 

Geacht College, 

Ons kenmerk 
1239078 

Op 5 juli 2010 hebben vrij van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer een vergunningaanvraag op 
grond van de Ontgrondingenwet ontvangen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de 
Lage Vaart gelegen aan de Dronterweg. De ontgrondingenvergunning is door uw college verleend op 
23 december 2010 (kenmerk 1091326). Op 4 oktober heeft uw college besloten tot het verlengen 
van de geldigheidstermijn van de ontgrondingenvergunning tot 1 september 2012 (kenmerk 
1225124). 

Naar aanleiding van deze vergunning zijn op 25 en 28 oktober 201 l i p de bovengenoemde locatie 
controlebezoeken uitgevoerd door toezichthouders van de provincie Flevoland (afdeling 
Vergunningverlening.'^ezicht en Handhaving) voor het toezicht op naleving van de 
ontgrondingvergunning. Van deze bezoeken is een verslag gemaakt dat u bijgevoegd aantreft. 

De vergunning wordt niet volledig nageleefd. U dient deze overtredingen ongedaan te. maken binnen 
de in het verslag gestelde termijnen. Mocht in de toekomst blijken dat opnieuw niet aan de 
voorschriften uit de ontgrondingenvergunning en de bepalingen uit de Ontgrondingenwet wordt 
voldaan dan zijn wij gehouden bestuursrechtelijk op te treden. 

Toezicht op de naleving van de Ontgrondingenwet vindt periodiek plaats. Afhankelijk van de duur 
van de ontgronding kan de locatie opnieuw bezocht worden. 

Een afschrift van deze brief en het bijbehorend verslag is verzonden aan de politie regio Flevoland, 
Dit gebeurt automatisch bij (ernstige) overtredingen van voorschriften die vallen onder de "zes van 
Flevoland", De politie Flevoland kan voor de aangetroffen overtreding proces verbaal opmaken. 

Inllchtinsert bij 
J. Welink 

Doorkiesnummer Bezoekadres 
Visarenddreef 1 
Lplv<;tad 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van dit 
schrijven nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J. Welink, 
bereikbaar op nummer (0320) 265 396. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

drs. E, Pot-van "t Hof 
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Algemeen  

1.1. Behoort bij brief kenmerk 

1.2. Naam instantie 

1.3. Locatie 

1239078 

Provincie Flevoland 

Loswal gelegen aan de Lage Vaart, kruising Dronterweg / Biddingweg 

gemeente Dronten, Kadastraal bekend gemeente Dronten, nummer B 682. 

1091326, d.d. 23-12- 2010 1225124, d.d. 04-10-2011 

25 en 28 Oktober 2011 

De heer R. Dooyeweerd en de heer G. De Hamer van de afdeling Wegen, 

Verkeer en Vervoer. Telefonisch gesproken met de heer D. Dijkstra van de 

firma Van der Woude (aannemer). 

J.Welink op 25-10-2011, H.Groen Telefoonnummer: 0320-265396 

en F. Postema op 28-10-2011 

Aanleiding controle  

Regulier toezicht op de naleving van de vergunning Ontgrondingenwet. 

1.4. Vigerende vergunning 

1.5. Datum controle 

1.6. Gesproken met 

1.7, Bezocht door 

3. Constateringen tijdens controle. 

Tijdens een controle op 25 Oktober 2011 heeft een toezichthouder van de provincie Flevoland 
geconstateerd dat er een partij puinhoudend materiaal van ongeveer 50 a 60 m3 groot is aangetroffen 
op de loswal nabij nevengeul 4 gelegen aan de Lage Vaart, 

Naar aanleiding hiervan heeft de toezichthouder op 27 oktober 2011 telefonisch gesproken met de 
heer D, Dijkstra van de firma Van der Woude (aannemer) en gevraagd naar de herkomst van het 
bodemvreemde materiaal. De heer Dijkstra vroeg zich af of hij omtrent de situatie hier antwoord op 
moest geven. Vervolgens gaf hij aan dat het materiaal uit nevengeul 4 vandaan komt. 

Eveneens op 27 oktober 2011 is de heer Dooyeweerd telefonisch vragen gesteld omtrent het 
vrijgekomen bodemvreemd materiaal ter hoogte van de loswal nabij nevengeul 4. De heer 
Dooyeweerd heeft aangegeven dat het materiaal afkomstig is uit nevengeul 4. Doordat hiervan geen 
melding is ingediend bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is ér sprake van 
overtredingen In het kader van de Ontgrondingenwet, de Wet bodembescherming en de Wet 
milieubeheer. 

Op 28 oktober 2011 is de locatie opnieuw bezocht door toezichthouders van de provincie Flevoland. 
Namens de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer was de heer R. Dooyeweerd hierbij aanwezig. Tijdens 
de controle is de partij puin aan het oppervlak visueel geïnspecteerd op de aanwezige soorten 
bouwstoffen. Hierbij zijn resten van Bouwpuin (tegels en stenen), Beton (brokken, heipalen en 
trottoirbanden), Asfalt, Lavasteen en Stortsteen aangetroffen. Tijdens de controle is door de heer 
Dooyeweerd aangegeven dat tijdens het ontgraven van het puin hij opdracht heeft gegeven om het 
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vrijgekomen puin direct apart op de loswal op te slaan. De heer Dooyeweerd gaf aan er niet aan 
gedacht te hebben om het voorval te melden. 

Overtreding van voorschrift 2.10 van de Ontgrondingvergunning 
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. 
Constater/ng: Door het bodemvreemde materiaal te verwijderen, terwijl de kwaliteit van het puin 
niet bekend is, is er mogelijk gevaar of schade aan de omgeving ontstaan. 

Overtreding van voorschrift 4.1 van de Ontgrondingvergunning 
Indien tijdens de werkzaamheden schadelijke stoffen op of in de bodem dreigen 
te geraken of zijn geraakt, zonder dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van 
een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming, dient de houder van de vergunning 
onverwijld daarvan telefonisch melding te doen aan Gedeputeerde Staten. 
Constaterins: Het ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming is niet gemeld. 
Indien in de toekomst een soortgelijke situatie ontstaat, dient u dit onverwijld te melden bij 
Gedeputeerde Staten. 

Overtreding van de artikelen 13 en 27 Wet bodembescherming 
- Een ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en 
die weet of redelijkerv/ijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden 
verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die 
verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen 
daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. 
• Degene die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld, in de artikelen 6 tot en met 11 en 
daarbij kennis neemt van een verontreiniging of aantasting van de bodem die door die handelingen 
wordt veroorzaakt, maakt zo spoedig mogelijk melding van de verontreiniging of de aantasting bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie waar zij plaatsvindt en geeft daarbij aan welke van de in 
artikel 13 bedoelde maatregelen hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen. 
Constateringen: - Er zijn geen maatregelen genomen om de verontreiniging of aantasting te beperken 
En zoveel mogelijk ongedaan te maken. 
- Er zijn op of in de bodem handelingen verricht en daarbij is kennis genomen van een verontreiniging, 
terwijl er geen melding is gedaan van de verontreiniging bij Gedeputeerde Staten en er niet is 
aangegeven welke maatregelen men voornemens Is te treffen of reeds heeft getroffen. 

4. Constateringen tijdens overleg. Gestelde termijnen 6 gemaakte afspraken 

Op 7 november 2011 heeft er ten aanzien van het bovenstaande een overleg plaatsgevonden. Namens 
de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer waren de heren R. Dooyeweerd en G. de Hamer en namens de 
afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving de heren E.B. Lok en J. Welink aanwezig. 
Tijdens het overleg zijn de volgende constateringen gedaan. 

- De heer Dooyeweerd heeft aangegeven richting de aannemer opdracht te hebben gegeven om de 
vrijkomende bodemvreemde materialen op te slaan op de naastliggende loswal. De heer Dooyeweerd 
gaf aan niet te hebben gedacht om het voorval te melden. 

- De heer Dooyweerd gaf aan de door de heer J. Welink getoonde ontgrondingenvergunning niet te 
kennen. De heer G. de Hamer gaf aan in het bezit te zijn van de vergunning. Tijdens het overleg is 
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door de toezichthouders geconstateerd dat er niet dan wel onvoldoende kennis is genomen van de 
inhoud van de vergunning. 
Conclusie: In het kader van de voortgang van de werkzaamheden is het van belang om kennis te 
nemen van de vergunning en de bijbehorende voorschriften. 

- Door de heren Dooyeweerd en De Hamer is aangegeven dat er door een toezichthouder van het 
waterschap Zuiderzeeland, de heer H. Dorgelo, is aangegeven dat de kwaliteit van de grond bij 
nevengeul 4 niet bekend is en moet worden onderzocht. Dit in verband met de toepassing in het 'gat 
van Karei' nabij vliegveld Lelystad. De partij grond is op 19 oktober bemonsterd en bij ons bekend 
onder AP20110101 partij nevengeul 4 (standaard analyse pakket). Tijdens het overleg is door de 
toezichthouders gevraagd naar de werkwijze ten aanzien van de in depot gezette grond. De heer 
Dooyeweerd gaf aan dat de firma Fma Nillissen heeft laten weten alleen een insitu keuring uit te 
voeren, omdat de in depot gezette grond niet zou worden geaccepteerd door handhaving. 

- Door de toezichthouders is tijdens het overleg aangegeven dat de kwaliteit van de partij 
bodemvreemd materiaal, gelegen aan de loswal, komende uit nevengeul 4, in beeld gebracht dient te 
worden middels het uitvoeren van een keuring. Als aanvullende stof dient de parameter asbest hierin 
meegenomen te worden. Zoals tijdens het overleg is afgesproken zal de afdeling Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving vooraf aan de keuring geïnformeerd worden wanneer de partij bemonsterd zal 
worden. De keurende instantie dient Kwalibo gecertificeerd te zijn. Of een bedrijf erkend is kunt u 
nagaan vla de volgende link http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/zoeken-naar-erkende-
instellingen. Als de kwaliteit van de partij bodemvreemd materiaal in beeld is gebracht zal er een 
afweging worden gemaakt ten aanzien van de vervolgstappen naar een mogelijk nader 
bodemonderzoek. Hierover zult u te zijner ti jd door de toezichthouder Bodem, de heer E.B. Lok, over 
worden geïnformeerd. Tijdens het overleg is afgesproken dat zolang het onderzoek gaande Is en er 
mogelijk nog vervolgstappen dienen te worden genomen, de betreffende dammen bij nevengeul 4 
gesloten blijven. 

Afspraak 
Binnen 6 weken na verzending van dit verslag dient de beoordeling van de kwaliteit van de 
puinhoudende materialen gelegen op de loswal nabij nevengeul 4 in ons bezit te zijn. 

- Om in de toekomst een soortgelijk iets te voorkomen, hebben wij u geadviseerd om vooraf aan een 
nieuw werk een soort risico inschatting te maken wat men in een gebied kan verwachten. Een 
hulpmiddel hiervoor is de website van de provincie Flevoland http://historische-
luchtfoto. flevoland.nl/. 

- Tijdens het gesprek is door de toezichthouders aangegeven dat de politie Flevoland ten aanzien van 
de bovenstaande constateringen is ingelicht. 

Verslag opgemaakt door: 
J. Welink 


