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Toepassen PFOS-houdende grond HOV busbaan

Hoofddorp

- 6 MAARf 2018

Geachte heer, mevrouw,

Op 16 februari en 2 maart 2018 berichtte het Haarlems Dagblad dat grond die vrijkomt bij
de aanleg van de busbaan (HOV) bij Schiphol-Oost als bodemverbeterende leeflaag zal
worden verwerkt op het terrein van Schiphol Logistics Park-zuid (SLP}. Wij begrijpen dat
er bij een aantal raadsleden vragen leven hieromtrent. Dat is aanleiding voor deze brief
aan uw raad .
Terrein ten zuiden van de lncheonweg
Allereerst willen wij benadrukken dat de locatie waar de grond naar toe gaat vanuit de
aanleg van de HOV, geen terrein is dat behoort tot SLP. Het betreft een locatie ten
zuiden van SLP en ten zuiden van de lncheonweg in Rozenburg (zie bijlage 1). Deze
grond is in bezit van de provincie en krijgt in de toekomst een bedrijfsbestemming .
Inmiddels is de provincie gevraagd het persbericht te rectificeren en om de naam SLP
niet meer te gebruiken in berichtgeving, omdat dit tot verwarring kan leiden .
Rolverdeling betrokken overheden
Er zijn verschillende overheden met verschillende bevoegdheden betrokken bij deze
situatie. De provincie is bevoegd gezag als het gaat om Wet bodembescherming en
besluiten inzake sanering in het geval van ernstige verontreinigingen. Daarbij kan er
sprake zijn van risico's voor de volksgezondheid en de ecologie. De gemeente is
bevoegd gezag op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Dat betekent dat het college
meldingen van hergebruik van licht-verontreinigde gronden moet beoordelen. Het Rijk
kan landelijk normen stellen voor stoffen. In dit geval is er geen specifieke landelijke norm
voor PFOS. Wij pleiten samen met de provincie bij het Rijk al enige tijd voor landelijke
normen, maar tot dusver zonder gewenst resultaat.
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Om een kader te hebben voor de verontreiniging van grond en grondwater door PFOS in
het gebied rondom Schiphol heeft de provincie, mede namens ons, het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd te adviseren over milieukwaliteitswaarden
voor PFOS, die volgens de landelijke systematiek voor de vaststelling van Maximale
waarden zijn afgeleid . Dit advies is de basis voor de beleidsregels die zowel provincie
Noord-Holland (saneringen) als gemeente Haarlemmermeer (hergebruik) hebben
gesteld. Inmiddels heeft de gemeente Aalsmeer onze beleidsregel gevolgd . Op
3 oktober 2017 (kenmerk 2017.005034) hebben wij de raad deze beleidsregels gestuurd.
Op 2 november 2017 heeft het op de lijst ingekomen stukken van de raad gestaan.

Beleidsregel hergebruik
Op het gebied rondom Schiphol is sprake van een PFOS-verontreiniging die met name
gekoppeld is aan het gebruik van brandblusmiddelen. Hierdoor zijn de grond en het
grondwater op diverse locaties in het gebied rond Schiphol verontreinigd geraakt met
deze stof. In het krantenartikel van 16 februari jl. wordt gesproken over het incident met
de sprinklerinstallatie op Schiphol in 2008. De grond die door dit incident verontreinigd is
geraakt kent echter een waarde boven de door de provincie gestelde saneringswaarde
en mag niet elders worden opgeslagen of hergebruikt. Uit onderzoek blijkt dat ook op
andere locaties in de gemeente PFOS en PFOA worden aangetroffen. De gemeten
gehalten zijn echter vele malen lager dan in het Schipholgebied .
Op basis van de genoemde gemeentelijke beleidsregel is het mogelijk geworden om
binnen Haarlemmermeer grond met een lage concentratie PFOS en/of PFOA, toe te
passen . Daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de ontvangende bodem :
grond die wordt opgebracht valt in dezelfde kwaliteitsklasse of in een betere klasse als de
ontvangende bodem. Hierdoor is een milieuverantwoorde oplossing gevonden voor de
stagnatie van projecten, zoals woningbouwlocaties en projecten die gericht zijn op de
bereikbaarheid van bestaande en toekomstige woon- en werklocaties.

HOV Schiphol Oost
Het project HOV Schiphol Oost is zo'n project dat door het toepassen van de beleidsregel
hervat kan worden. Het is een openbaar vervoer infrastructuurproject, voornamelijk
gefinancierd door de Vervoerregio Amsterdam, waarbij het projectmanagement wordt
gevoerd door de provincie Noord-Holland.
In het voorjaar van 2017 werden de werkzaamheden voor de aanleg van de HOV
Schiphol-Oost stilgelegd. Op de locatie is de stof PFOS aangetroffen . Omdat er voor
deze stof (nog) geen normen bestonden, mocht de vrijgekomen grond niet worden
verplaatst of toegepast.
De grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan wordt afgevoerd naar een terrein
gelegen ten zuiden van de lncheonweg. Uit bodemonderzoek is aanwezigheid van PFOS
gebleken op dit terrein. Op basis van de aanwezige gehalten aan PFOS mag op basis
van onze beleidsregel de grond die vrijkomt bij HOV Schiphol-Oost, worden toegepast
omdat de aangevoerde grond van betere of gelijke milieutechnische kwaliteit is dan de
ontvangende bodem .
De planning is dat de eerste grond op 12 maart a.s. wordt opgebracht. Momenteel wordt
de locatie geschikt gemaakt voor het opslaan van de grond. Voor het tijdelijk opslaan van
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de grond kan in het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden volstaan met een
melding . Deze melding is bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ingediend .
Nadere informatie aangaande gehaltes PFOS op betreffende locatie
In tegenstelling tot wat in het krantenartikel staat, zijn de toe te passen gronden niet
zwaar verontreinigd . De grond die op het terrein wordt aangebracht, is grond die licht
verontreinigd is. Zij bevat een gehalte aan PFOS en PFOA die lager is dan de door de
provincie gestelde waarden voor sanering en niet meer verontreinigd is dan de
ontvangende bodem. Derhalve kan de grond conform de gemeentelijke beleidsregels
worden toegepast. Lage gehalten met PFOS en PFOA kunnen overal in het land
voorkomen.
In de krantenartikelen worden daarnaast de onderzoeksresultaten van de verschillende
gronden door elkaar gehaald. De grond van SLP (SLP BV) is uitgebreid onderzocht. Er is
geen PFOS gevonden in het grondwater aldaar en een lichte verontreiniging in de grond.
De onderzoeksresultaten van de provinciale gronden ten zuiden van de lncheonlaan zijn
duidelijk anders. Hier zijn hogere waarden aangetroffen op een beperkt deel van de
locatie. Deze variëren en bieden daardoor de mogelijkheid om de gronden te ontvangen
conform gesteld beleid.
Beantwoording vragen CDA
Op 1 maart 2018 ontvingen wij informatieve vragen van de fractie van het CDA over het
afgraven van PFOS-houdende grond op Schiphol Oost en storten op het terrein van SLP .
Wij hebben deze vragen gesteld aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD
NZKG). De antwoorden hebben we als bijlage 2 bij deze brief opgenomen .
Informatieve bijeenkomst
Wij verwachten met deze brief voldoende toelichting te hebben gegeven . Wij gaan er
daarom vanuit dat een nadere toelichting op 8 maart 2018 over het toepassen van de
grond ten zuiden van de lncheonweg niet nodig is . Op 22 maart aanstaande staat reeds
een informatieve bijeenkomst over bodembeheer en grondstromen gepland , waarvoor wij
verschillende partijen hebben uitgenodigd, zoals de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, de GGD en een extern bodemkundig adviseur om het juridisch
kader rond de Nota Bodembeheer toe te lichten . Dan is het ook mogelijk specifiek in te
gaan op deze casus. Deze informatieve bijeenkomst is conform onze eerdere afspraken
met uw raad naar aanleiding van de laatste sessie over de concept nota Bodembeheer
(d.d. 11 januari 2018).
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de burgemeester,

I
Bijlagen

1

Kaart locatie terrein ten zuiden van lncli

2

Beantwoording vragen CDA + 7 bijlagen
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Bijlage 1: Locatie ten zuiden van de lncheonweg te Rozenburg (gearceerd terrein)

-----------
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Bijlage 2: beantwoording vragen CDA

Vraag 1:
Graag datum van afgeven besluit tot goedkeuren van afgraven pfos houdende grond van
Schiphol Oost ten behoeve van de HOV.
Antwoord :
Op 21 juli 2017 (zaaknummer 4969265) heeft de OD NZKG opnieuw een plan van
aanpak (niet toegevoegd i.v.m. omvang bestand ; kan desgewenst worden ingeziend)
ontvangen voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden voor de HOV Schiphol-Oost.
Met dit plan van aanpak is op 11 september 2017 door OD NZKG ingestemd in
overeenstemming met de Beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland (zie bijlage 1).

Vraag 2:
Graag datum van melding tot grondverzet en storten van de met pfos vervuilde grond op
terrein SLP.
Antwoord :
Er is geen sprake van storten maar van het (tijdelijk) toepassen van voor hergebruik
geschikte grond.
Op 15 februari 2018 (zaaknummer 7539782) heeft de OD NZKG voor de 'locatie SLP'
een melding ontvangen met nummer 440356.0 voor het (tijdelijk) toepassen van grond
met hergebruikkwaliteit conform het Besluitbodemkwaliteit en de Beleidsregel PFOS en
PFOA Haarlemmermeer (zie bijlage 2). De melding is ingediend namens de provincie
Noord-Holland en betreft ongeveer 7.200 m3 . De melding is op 20 februari 2018 door de
OD NZKG behandeld en voldeed niet. De toepasser is per mail geïnformeerd (zie bijlage
3) .
Op 26 en 27 februari 2018 zijn vier meldingen ingediend voor het (tijdelijk) toepassen van
in totaal circa 9.150 m 3 grond op de 'locatie SLP':
- zaak 7658643 meldingnummer 441856.0 (zie bijlage 4);
- zaak 7658843 meldingnummer 441860.0 (zie bijlage 5);
- zaak 7659683 meldingnummer 441861.0 (zie bijlage 6);
- zaak 7660082 meldingnummer 441911.0 (zie bijlage 7).
Ter behandeling van deze vier meldingen zijn door de OD NZKG formeel aanvullende
gegevens opgevraagd . Dit betreft de bij de meldingen behorende onderzoeken . Op basis
van gegevens uit het plan van aanpak is de verwachting dat na ontvangst van de
volledige gegevens geen belemmeringen bestaan voor de toepassing conform het Beslu it
bodemkwaliteit en de Beleidsregel PFOS en PFOA Gemeente Haarlemmermeer.
Vraag 3:
Graag datum van toegestane datum van storten van de grond op SLP.
Antwoord:
De op de meldingen aangegeven startdatum van toepassen is 5 maart 2018. De
toepasser heeft inmiddels telefonisch verklaard dat de toepassing niet eerder dan op 12
maart 2018 plaatsvindt.
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Vraag 4. Graag ontvangst van alle relevante informatie inclusief rapporten
bodemonderzoek.
Antwoord:
De voor de meldingen relevante bij ons beschikbare informatie is benoemd bij de vragen
1 Urn 3. De bijbehorende documenten waarnaar verwezen wordt betreffen de volgende
bijlagen uit het zaaksysteem van de 00 NZKG :
1 - SP6101-A04.06-SPL-01951 - Plan van aanpak Grondverzet verontreinigde grond
deelg;
2 - Beschikking EST +SP Deelgebied 2 en Aanlanding Zuid ;
3 - Melding_440356.0;
4 - Zaak 7539782 - 440356 - 0 - Toepassen partij grond -Aalsmeerderweg 666 Rozenburg - Verwerking grond op SLP-Terrein;
5 - Melding_441856.0;
6 - Melding_441860.0;
7 - Melding_441861 .0;
8 - Melding_441911.0;
Voor de regelgeving ten aanzien van hergebruik van grond wordt verwezen naar
http://wetten .overheid.nl/BWBR0022929/2016-05-24
https://zoek.officielebekendmakingen .nl/prb-2017 -3228 .htm 1
https://zoek.officielebekendmakingen .nl/gm b-2017-177067.html

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Provincie Noord-Holland
Dhr. A. de Bruyn
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Betreft: beschikking vaststelling ernst en spoedeisendheid en instemming
deelsaneringsplan ingevolge de Wet bodembescherming, HOV Schiphol-Oost
deelgebied 2 en Aanlanding Zuid, gemeente Haarlemmermeer.

Geacht college,
Op 21 juli 2017 ontvingen wij een melding dat op de locatie HOV Schiphol-Oost
deelgebied 2 en Aanlanding Zuid handelingen met verontreinigde grond worden
uitgevoerd. Het betreffen handelingen waarbij slechts een gedeelte van de
verontreiniging van de bodem wordt verwijderd of verplaatst. De handelingen
worden verricht in verband met de aanleg van een hoogwaardige openbaar
vervoersverbinding (verder: HOV).

Postbus 209
1500 EE Zaandam
www.odnzkg.nl

Contactpersoon
Frank de Graaf
Contactgegevens
06-14246429
frank.de.graaf@odnzkg.nl
Zaaknummer
4969265
Bodemlocatiecode
NH0394/03074
Datum
13 september 2017

Naar aanleiding van deze melding nemen wij de volgende beschikkingen:
- Vaststelling of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (artikel
29, lid 1 Wbb).
- Als is vastgesteld dat het geval van verontreiniging ernstig is, vaststelling of er sprake is
van zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is en
bepaling wanneer uiterlijk met de sanering moet zijn begonnen (artikel 37, lid 1 en 2
Wbb).
- Instemming met het deelsaneringsplan (artikel 40, lid 2 Wbb).
De melding omvat de volgende stukken:
- Ingevulde en ondertekende meldingsformulieren Wet bodembescherming:
Meldingsformulier Algemeen (gegevens over de locatie, de melder en het type melding),
Meldingsformulier A (onderzoeks- en verontreinigingsgegevens), Meldingsformulier B
(gegevens over de voorgenomen sanering) en Meldingsformulier E
(Machtigingsformulier).
- Het rapport Verkennend milieukundig (asbest)bodem- en waterbodemonderzoek en

asfalt- en funderingsonderzoek toekomstige HOV Schiphol-Oost Schipholdijk/Fokkerweg
te Schiphol, opgesteld door Van der Helm Milieubeheer (projectcode DHSC150779,
12 november 2015).

Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten.
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-

-

-

-

-

Het rapport Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit 'HOV-busbaan (depot
Tuimelkade Schipholdijk)' te Schiphol-Oost, opgesteld door Terrascan B.V. (kenmerk
T.16.8816, 20 januari 2017).
Het rapport Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit 'HOV-busbaan (depot
Aanlanding Zuid)' te Schiphol-Oost, opgesteld door Terrascan (kenmerk T.16.8815),
20 januari 2017).
Het rapport Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit 'HOV-busbaan (depot
Aanlanding Noord)' te Schiphol-Oost, opgesteld door Terrascan. B.V. (kenmerk
T.16.8814, 20 januari 2017).
Het rapport Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek 'HOV-busbaan' te Schiphol-Oost,
opgesteld door Terrascan B.V. (kenmerk T.16.8786, 9 februari 2017).
Het rapport Nulsituatie bodemonderzoek 'Perceel zuidwestelijk van Navigatorstraat' te
Schiphol-Oost, opgesteld door Terrascan B.V. (kenmerk T.17.8973, 12 april 2017).
Het rapport Nulsituatie bodemonderzoek 'HOV-tracé' te Schiphol-Oost, opgesteld door
Terrascan B.V. (kenmerk T.17.9048, 8 juni 2017).
Het rapport Nulsituatie bodemonderzoek 'Werkterrein zuidwestelijk van Navigatorstraat',
opgesteld door Terrascan B.V. (kenmerk T.17.9051, 29 juni 2017).
Het rapport Partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit 'HOV-busbaan (depots
Aanlanding zuid)' te Schiphol-Oost, opgesteld door Terrascan B.V. (kenmerk
T.17.9163/2, 1 augustus 2017).
Het rapport Plan van aanpak grondverzet verontreinigde grond deelgebied 2 HOV
Schiphol-Oost, opgesteld door VGM HOV Schiphol-Oost (versie 3.0, kenmerk
SP6101-A04.06-SPL-01951, 18 augustus 2017).

De aanvraag is aangevuld met de volgende gegevens:
- Een toelichting op de risico's van de bodemverontreiniging en de saneringsdoelstelling.
Procedure
Op de totstandkoming van de beschikking zijn de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 4.1)
en de Wet bodembescherming van toepassing. Deze beschikking is bekend gemaakt op de
website van de OD NZKG.
De procedure voor het nemen van een beschikking is opgeschort van 9 augustus tot
5 september 2017 in verband met het aanleveren van aanvullende gegevens voor een
volledige aanvraag (artikel 4:5 juncto 4:15 Algemene wet bestuursrecht).
Wij baseren ons besluit op de ingediende en de ons al bekende gegevens. Indien blijkt dat
deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, is het bevoegd gezag Wbb niet aansprakelijk voor
eventuele schade als gevolg hiervan.
Toetsing aanvraag
De melding is getoetst aan:
- De Wet bodembescherming.
- De Circulaire bodemsanering 2013.
- De Provinciale Milieuverordening.
- De Provinciale werkwijzer bodemsanering.
- De Beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland.
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Uit de melding blijkt dat het huidige en voorgenomen gebruik van de locatie infrastructuur is.

Ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging met genormeerde stoffen
Uit de melding blijkt dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als
bedoeld in artikel 29, eerste lid van de Wet bodembescherming (Wbb), omdat de grond niet
in een bodemvolume van tenminste 25 m3 en het grondwater niet in een bodemvolume van
tenminste 100 m3 verontreinigd zijn met genormeerde stoffen in gehalten boven de
interventiewaarden voor de grond en het grondwater.
Aangezien wij hebben bepaald dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, hoeft de spoedeisendheid van de sanering als bedoeld in artikel 37, lid 1
en 2 van de Wbb niet te worden vastgesteld.

Ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging met PFOS en PFOA
Grond en grondwater
De grond en het grondwater op de locatie zijn onderzocht op de stoffen perfluoroctaansulfonzuur (verder: PFOS) en perfluoroctaanzuur (verder: PFOA). PFOS en PFOA zijn door de
mens gemaakte stoffen die van nature niet in de bodem voorkomen. Er zijn geen
aanwijzingen dat op de locatie na 1987 handelingen of incidenten hebben plaatsgevonden
waardoor deze stoffen in de bodem kunnen zijn gekomen. De verontreiniging is in
wisselende concentraties aangetoond in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) en de ondergrond
(dieper dan 0,5 m-mv) op de gehele locatie. Ook in het grondwater zijn verhoogde gehalten
PFOS en PFOA aangetoond.
De maximale concentraties PFOS (som van lineair en vertakt) en PFOA in de grond en het
grondwater binnen het onderzochte gebied zijn:
Grond: 20,1 µg/kg PFOS en 2,6 µg/kg PFOA. Deze concentraties zijn gecorrigeerd naar
een standaardbodem.
Grondwater: 0,076 µg/l PFOS en 0,16 µg/l PFOA.

Gronddepots
Op de locatie is een aantal tijdelijke gronddepots aanwezig. Dit zijn de depots 1B, 2A, 3,
Noord en Tuimelkade. De grond in deze depots is eerder vrijgekomen bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van de HOV-busbaan. Op dat moment was de grond niet onderzocht
op PFOS en PFOA. De grond in de depots is later alsnog onderzocht op PFOS en PFOA.
De maximale concentraties PFOS (som van lineair en vertakt) en PFOA in de gronddepots
zijn: 1,82 µg/kg PFOS en 1,02 µg/kg PFOA. Deze concentraties zijn gecorrigeerd naar een
standaardbodem.
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Toetsing ernst en spoedeisendheid PFOS en PFOA in grond, grondwater en depots
Vooralsnog zijn er geen landelijke bodemnormen en beleid voor PFOS en PFOA.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (verder: GS) vinden het van belang dat op een
milieuhygiënisch verantwoorde en eenduidige wijze wordt omgegaan met PFOS- en PFOAverontreinigingen in de bodem. GS hebben daarom een beleidsregel voor PFOS en PFOA in
de bodem vastgesteld (verder: Beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland). De beleidsregel
is gepubliceerd in Provinciaal Blad 2017-73 van 12 juli 2017.
De rapporten van het RIVM uit 2016 over de milieukwaliteitswaarden voor PFOS1 en uit 2017
over de milieukwaliteitswaarden voor PFOA2 vormen het uitgangspunt van de beleidsregel.
In deze rapporten zijn milieukwaliteitswaarden afgeleid voor PFOS en PFOA in de bodem.
Daarbij heeft het RIVM dezelfde methode toegepast als voor de door het Rijk vastgestelde
bodemkwaliteitsnormen.
Wij passen het beoordelingskader uit de beleidsregel, met inachtneming van de Richtlijn
voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen (bijlage 6 van de Circulaire bodemsanering
2013), toe voor onze beoordeling van de ernst en spoedeisendheid van de
bodemverontreiniging met PFOS en PFOA.
Uit de melding blijkt het volgende:
Het is aannemelijk dat de bodemverontreiniging met PFOS en PFOA grotendeels voor
1987 is ontstaan, zodat de verontreiniging wordt beschouwd als een historische
bodemverontreiniging.
Het gecorrigeerde gehalte PFOS in de grond is hoger dan 8 µg/kg. Bij gehalten PFOS in
de grond hoger dan 8 µg/kg wordt de bodem als ernstig verontreinigd beschouwd,
waarbij wordt aangenomen dat de verontreiniging tevens leidt tot zodanige risico's voor
mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is. Deze aanname is gebaseerd
op de in potentie meest kritische situatie en moet worden gelezen als "spoedeisend,
tenzij".
De saneerder heeft onderbouwd dat in de huidige en toekomstige situatie geen sprake is
van spoedeisendheid. Het humane risiconiveau voor de functie ander groen, bebouwing,
infrastructuur en industrie wordt niet overschreden. Bij het huidige en voorgenomen
gebruik van de locatie is geen sprake van een ontoelaatbaar ecologisch risico, omdat de
locatie niet in een ecologisch waardevol gebied ligt. De verontreiniging in de grond heeft
niet geleid tot een ernstige verontreiniging in het grondwater, omdat de gehalten PFOS
en PFOA in het grondwater onder 4,7 µg/l respectievelijk 0,39 µg/l liggen. Bij gehalten
onder deze waarden wordt het grondwater als verontreinigd beschouwd, maar zullen wij
naar de huidige maatstaf geen sanering van het grondwater eisen. Wij kunnen ons
vinden in de onderbouwing van de saneerder.
Er is op de locatie en de directe omgeving geen sprake van gevoelige gebruiksfuncties
of bijzondere omstandigheden waarvoor een aanvullende beoordeling van risico’s moet
worden uitgevoerd.

1

Rapport Milieukwaliteitswaarden voor PFOS. Uitwerking van generieke en gebiedsspecifieke waarden voor
het gebied rond Schiphol (RIVM briefrapport 2016-0001).
2
Rapport Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater. Uitwerking ten behoeve van generiek en
gebiedsspecifiek beleid (RIVM briefrapport 2017-0092).
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Handelingen met verontreinigde grond en grondwater
Ten behoeve van de realisatie van de HOV Schiphol-Oost deelgebied 2 en de aansluiting van
de HOV-baan op de Fokkerweg (Aanlanding Zuid) vindt grondverzet plaats. De in het plan
van aanpak beschreven handelingen met de met PFOS en PFOA verontreinigde grond
hebben niet tot doel deze verontreiniging te saneren.

Toetsing grondverzet met PFOS en PFOA verontreinigde grond
Wij hebben het grondverzet getoetst aan de Beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland. In
het plan van aanpak is beschreven hoe met de met PFOS en PFOA verontreinigde
grondstromen wordt omgegaan.
Het in het plan van aanpak beschreven grondverzet bestaat uit:
1. Het tijdelijk uitplaatsen van grond voor de aanleg van riolering en kabels.
2. Het ontgraven van grond en het elders binnen de locatie opnieuw toepassen
(herschikken) van deze grond.
3. Het verplaatsen van grond uit de tijdelijke depots, in afwachting van het bepalen van
een definitieve bestemming.
De saneerder heeft afdoende gemotiveerd dat volledige verwijdering van de met PFOS en
PFOA verontreinigde grond alleen ten behoeve van het doel van het realiseren van de HOV
Schiphol-Oost niet doelmatig is. Gezien het voorgenomen gebruik van de locatie verwachten
wij geen ontoelaatbare blootstelling, doorvergiftiging en verspreiding in de toekomstige
situatie. Een volledige sanering van deze verontreiniging is daarom niet nodig. Wij stemmen
in met de in het plan van aanpak beschreven handelingen met PFOS- en PFOA-houdende
grond. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
- In de huidige en toekomstige situatie mogen, naar de huidige maatstaven van het RIVM,
geen onaanvaardbare risico's voor de mens en milieu optreden of ontstaan.
- Indien als gevolg van (landelijke) normering de PFOS en/of PFOA-verontreiniging in de
toekomst alsnog moet worden gesaneerd, zal in overleg met het bevoegd gezag naar
een voor mens en milieu geschikte situatie moeten worden gestreefd.
- De met PFOS en PFOA verontreinigde grond mag alleen binnen de saneringslocatie
worden herschikt. De begrenzing van de saneringslocatie is weergegeven in het plan van
aanpak en op de tekening in deze beschikking.
Wij verbinden dit beoordelingskader als aanvullend voorschrift aan de instemming met het
deelsaneringsplan (voorschrift 7). Met het in acht nemen van dit voorschrift verwachten wij
dat een veilig gebruik van de locatie mogelijk is en blijft en dat, bij ongewijzigd gebruik van
de locatie, een toekomstige sanering van de PFOS- en PFOA-verontreiniging niet nodig is.

Toetsing tijdelijk uitplaatsen
Tijdelijk uitplaatsen van met PFOS en PFOA verontreinigde grond is mogelijk als alle grond
na ontgraving wordt teruggeplaatst in het profiel van de ontgraving, op de locatie geen
isolatielaag als saneringsmaatregel aanwezig is die na afloop van de tijdelijke uitplaatsing
moet worden hersteld en de bodem tot ontgravingsdiepte verontreinigd is en de kwaliteit
van de terug te plaatsen grond niet verschilt met die van de aansluitende bodem. Wij stellen
vast dat het tijdelijk uitplaatsen voldoet aan deze voorwaarden.
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Toetsing herschikken
Herschikken van met PFOS en PFOA verontreinigde grond binnen een saneringslocatie is
toegestaan als de gehalten van PFOS lager zijn dan 100 µg/kg en gehalten PFOA lager zijn
dan 674 µg/kg, als maatregelen worden getroffen waardoor het herschikken niet leidt tot
een milieuhygiënische verslechtering van de locatie en Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland hiermee hebben ingestemd. Wij stellen vast dat het herschikken voldoet aan
deze voorwaarden.

Toetsing verplaatsen van tijdelijke depots
Er wordt ca. 2.500 m3 grond ontgraven in deelgebied 2 en toegepast (herschikt) in
deelgebied Aanlanding Zuid. Voordat deze grond kan worden toegepast, moeten de tijdelijke
depots 1B, 2A en 3 worden verplaatst. Op het moment van opstellen van het plan van
aanpak was nog niet duidelijk of de grond uit de depots 1B, 2A en 3 tijdig kan worden
verplaatst naar een nader te bepalen depotlocatie. Dit is afhankelijk van de planning van het
project en de instemming van de terreineigenaar (Schiphol Group). In het plan van aanpak
zijn hiervoor twee scenario's beschreven (scenario's A1 en A2). Zodra duidelijk is welk
scenario wordt uitgevoerd, moet dit aan ons worden gemeld. Hiervoor hebben wij
voorschrift 8 opgenomen.
Er moet nog worden bepaald of een deel van de grond uit de tijdelijke depots 1B, 2A, 3 en
Noord en de grond die vrijkomt bij het graven van de waterpartijen kan worden herschikt
binnen de locatie. Dit is afhankelijk van de planning van het project en de instemming van
de terreineigenaar van de toepassingslocatie (het Hoogheemraadschap van Rijnland). In het
plan van aanpak zijn hiervoor twee scenario's beschreven (scenario's B1 en B2). Zodra
duidelijk is welk scenario wordt uitgevoerd, moet dit aan ons worden gemeld. Hiervoor
hebben wij voorschrift 9 opgenomen.

Toetsing onttrekken met PFOS en PFOA verontreinigd grondwater
Uit de aanvraag blijkt dat voor de werkzaamheden geen verlaging van de grondwaterstand
nodig is. Alleen als er door neerslag wateroverlast optreedt, kan het nodig zijn om
grondwater te onttrekken en te lozen. Het grondwater kan verontreinigd zijn met PFOS en
PFOA. Aangezien wij naar de huidige maatstaf geen sanering van het grondwater eisen,
stellen wij hier geen nadere eisen aan. Voor het onttrekken en lozen van grondwater heeft
de saneerder een melding bij het Hoogheemraadschap Rijnland gedaan.

Evaluatie en nazorg
Na afloop van de sanering wordt in het evaluatieverslag aangegeven welke
nazorgmaatregelen en/of gebruiksbeperkingen noodzakelijk zijn. Indien noodzakelijk moeten
de nazorgmaatregelen en/of gebruiksbeperkingen verder worden beschreven in een
nazorgplan dat tegelijk met (of zo spoedig mogelijk na toezending van) het evaluatieverslag
wordt ingediend.
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Conclusie
Uit de toetsing blijkt dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
met genormeerde stoffen.
De bodem is verontreinigd met de niet genormeerde stoffen PFOS en PFOA. Deze
verontreiniging wordt beschouwd als een historische verontreiniging. De saneerder heeft
onderbouwd dat geen sprake is van spoedeisendheid om dit geval te saneren.
Door het uitvoeren van het plan van aanpak wordt voldaan aan de voorwaarden voor tijdelijk
uitplaatsen en herschikken van met PFOS en PFOA verontreinigde grond, zoals uitgewerkt in
de Beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland.
Besluit
Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met genormeerde
stoffen.
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met PFOS en PFOA, en geen
sprake van spoedeisendheid om dit geval te saneren.
Wij stemmen in met het deelsaneringsplan met inachtneming van de hieronder gestelde
voorschriften.
De instemming met het deelsaneringsplan vervalt als niet binnen vier jaar na verzenddatum
van deze beschikking gestart is met de sanering.

Voorschriften
Wij verbinden aan deze instemming de volgende voorschriften.
1. De sanering moet overeenkomstig het deelsaneringsplan, deze beschikking en de
daaraan verbonden voorschriften worden uitgevoerd. Uitvoering van de sanering in
afwijking van dit deelsaneringsplan, deze beschikking of de voorschriften moet worden
gemeld aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door het opsturen van het
formulier ‘Melding wijziging uitvoering bodemsanering’ en is uitsluitend toegestaan na
onze instemming. Het formulier vindt u op de website www.odnzkg.nl.
2. De saneerder moet deze beschikking bekend maken aan de feitelijke uitvoerder van de
werkzaamheden. Deze beschikking en het deelsaneringsplan moeten tijdens de
saneringswerkzaamheden op de locatie aanwezig zijn.
3. Bij het optreden van calamiteiten tijdens de sanering moet door of namens de saneerder
onmiddellijk contact worden opgenomen met de afdeling Bodemtoezicht van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op telefoonnummer 088-5670 200.
4. Binnen zes weken na toezending van het evaluatieverslag moet -indien van toepassingeen nazorgplan ter instemming bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden
ingediend. De eisen die aan het nazorgplan worden gesteld staan in artikel 7.1.7 van de
Provinciale milieuverordening.
5. De sanering moet binnen vier jaar na de start van de sanering zijn afgerond.
6. De in het kader van de sanering uit te voeren onderzoeken, de uitvoering van de
sanering zelf en de milieukundige begeleiding van de sanering, inclusief de
verontreiniging met PFOS en PFOA, moeten worden uitgevoerd door een persoon en/of
instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit beschikt over een erkenning voor
het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.
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7. Voor het grondverzet van de met PFOS en PFOA verontreinigde grond gelden de
volgende voorwaarden:
In de huidige en toekomstige situatie mogen, naar de huidige maatstaven van het
RIVM, geen onaanvaardbare risico's voor de mens en milieu optreden of ontstaan.
Indien als gevolg van (landelijke) normering de PFOS en/of PFOA-verontreiniging in
de toekomst alsnog moet worden gesaneerd, zal in overleg met het bevoegd gezag
naar een voor mens en milieu geschikte situatie moeten worden gestreefd.
De met PFOS en PFOA verontreinigde grond mag alleen binnen de saneringslocatie
worden herschikt. De begrenzing van de saneringslocatie is weergegeven in het
deelsaneringsplan en op de tekening in deze beschikking.
8. Uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moet aan ons worden gemeld welk scenario (A1 of
A2) wordt gevolgd voor het verplaatsen van de tijdelijke depots 1B, 2A en 3 en het
toepassen van de grond uit deelgebied 2. Bij deze melding moet een schriftelijke
instemming worden gevoegd van de eigenaar van het perceel waar de grond uit de
depots naar toe wordt verplaatst.
9. Uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moet aan ons worden gemeld welk scenario (B1 of
B2) wordt gevolgd voor het herschikken van de grond uit de tijdelijke depots 1B, 2A, 3
en Noord en de grond die vrijkomt bij het graven van de waterpartijen. Bij deze melding
moet een schriftelijke instemming worden gevoegd van de eigenaar van het perceel
waar de grond wordt toegepast.

Verplichtingen ingevolge de Provinciale Milieuverordening
-

-

-

De startdatum van de saneringswerkzaamheden moet door of namens de saneerder ten
minste vijf werkdagen voor de feitelijke aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
worden gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit kunt u met behulp
van het webformulier ‘Start bodemsanering’ doen dat te vinden is op de website
www.odnzkg.nl onder digitale formulieren.
De beëindiging van de saneringswerkzaamheden moet door of namens de saneerder
uiterlijk vijf werkdagen na afloop van de sanering schriftelijk worden gemeld bij de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit kunt u met behulp van het webformulier
‘Eind bodemsanering’ doen dat te vinden is op de website www.odnzkg.nl onder digitale
formulieren.
Binnen vijftien weken na afronding van de saneringswerkzaamheden (exclusief nazorg)
moet een evaluatieverslag van de sanering ter instemming bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied worden ingediend. De eisen die aan het evaluatieverslag worden
gesteld staan in artikel 7.1.6 van de Provinciale milieuverordening.
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Saneringslocatie
Op onderstaande afbeelding komt het gebied binnen de gele lijnen overeen met de
saneringslocatie waarop deze beschikking betrekking heeft.

Hoogachtend,
Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
voor deze,
de heer J.T.M. Jansen
Teammanager Advies & Expertise
Portefeuille Bodem en Bouw
Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer
informatie: https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze

Afschrift aan
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
De gemeente Haarlemmermeer
Schiphol Real Estate B.V.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland
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Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit
binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij:
Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland
t.a.v. de HAC
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het
referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de
reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in,
stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het
bezwaarschrift te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan:
De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl. Verder verwijzen wij u naar de publicatie
“Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid”. Zie:
www.rijksoverheid.nl/documenten. Kies het type ‘brochure’ en zoek naar de trefwoorden
bezwaar en beroep. Sorteer op ‘relevantie’.

4969265 | 13 september 2017

10 | 12

Nadere informatie
Melding start sanering
Ten minste vijf werkdagen van tevoren moet u de startdatum van de sanering melden aan
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit kunt u doen met behulp van het
webformulier ‘Start bodemsanering’ dat is te vinden op de volgende website:
www.odnzkg.nl.
Indien er asbest aanwezig is moet u de startdatum ook melden aan de Inspectie SZW op
telefoonnummer 0800-5151.
APV en Bouwverordening
Overigens stellen ook de Algemene plaatselijke verordening en de Bouwverordening eisen
ten aanzien van hinder en overlast voor de omgeving, zoals verkeersstremmingen, geluids-,
stof- en stankoverlast. Wilt u de uitvoerder van de bodemsanering hier op wijzen.
Handhaving/melding wijziging
De sanering moet overeenkomstig het saneringsplan, de beschikking en de daaraan
verbonden voorschriften worden uitgevoerd. Als dat niet gebeurt, kunnen wij wettelijke
sanctiemiddelen toepassen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom. Als vanwege
onvoorziene omstandigheden tijdens de sanering moet worden afgeweken van dit
saneringsplan, deze beschikking en/of de voorschriften, moet dit aan ons worden gemeld en
is dit uitsluitend toegestaan na onze schriftelijke instemming. Gebruik voor het melden van
de afwijkingen het formulier: ‘melding wijziging uitvoering bodemsanering’.
Dit formulier kunt u vinden op: www.odnzkg.nl.
Besluit bodemkwaliteit
Als grond van buiten de saneringslocatie wordt toegepast moet deze toepassing voldoen aan
het Besluit bodemkwaliteit.
Grond en bouwstoffen (waaronder verhardingsmateriaal) die worden afgevoerd van een
locatie moeten in eerste instantie worden aangemerkt als afvalstoffen. Slechts indien wordt
voldaan aan het Besluit bodemkwaliteit kunnen grond en bouwstoffen in aanmerking komen
voor hergebruik en elders worden toegepast. Indien geen sprake is van hergebruik zullen
grond en bouwstoffen volgens de afvalstoffenregelgeving moeten worden afgevoerd naar
een erkend verwerker.
Op de website www.rwsleefomgeving.nl (via organisatie/bodemplus, zoekmenu erkende
bodemintermediairs) kunt u nagaan welke personen en instellingen beschikken over een
erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Alleen personen en instellingen die erkend zijn
mogen werkzaamheden in de bodem verrichten (zoals bodemonderzoek en
bodemsaneringen). Op deze website kunt u meer informatie vinden over het Besluit

bodemkwaliteit.
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Onttrekking en lozing van grondwater
Als u bij ontgravingswerkzaamheden grondwater gaat lozen moet u tevens voldoen aan het
gestelde in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor de volledige tekst van het Besluit
verwijzen wij u naar overheid.nl, site https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011153.html.
Op grond van het besluit geldt een meldingsplicht. Bij lozing op het gemeentelijke riool moet
u deze melding richten aan het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Zie hiervoor de website: www.odnzkg.nl onder ‘Digitaal loket’. Kies vervolgens voor
‘Formulieren Milieu’ en vervolgens voor ‘Melding lozen buiten inrichtingen'.
Bij directe lozing op het oppervlaktewater dient u contact op te nemen met het betreffende
bevoegd gezag Waterwet.
Arbeidsomstandigheden
Tijdens uitvoering van onder andere grondverzetwerkzaamheden moet rekening worden
gehouden met arbeidshygiënische randvoorwaarden. Het toezicht en de handhaving wordt
uitgevoerd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Voor informatie over de te nemen maatregelen verwijzen wij u naar de publicatie Werken in
verontreinigde grond, CROW Publicatie 132.
Melding einde sanering
Uiterlijk vijf werkdagen na beëindiging van de saneringswerkzaamheden moet u de datum
waarop de saneringswerkzaamheden zijn beëindigd melden bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied.
Dit kunt u doen met behulp van het webformulier ‘Eind bodemsanering', dat is te vinden op
de volgende website: www.odnzkg.nl.
Overige werkzaamheden
Als er naast de bodemsanering andere werkzaamheden plaatsvinden die buiten de Wet
bodembescherming vallen, is hiervoor wellicht een melding of toestemming vereist.
Op de website www.voordatubegintmetbodemsaneren.nl kunt u informatie vinden over
andere werkzaamheden en regels die bij een bodemsanering komen kijken en bij welke
overheid die informatie kan worden verkregen.
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Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:

440356.0

Melding gedaan op:

15-02-2018

Melding type:

Toepassing partij

Melding gedaan door:

Provincie Noord-Holland
J.A. de Bruyn
0235143143
post@noord-holland.nl

Status:

Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam

Provincie Noord-Holland

Postadres

Houtplein 33
2012DE Haarlem

Telefoonnummer

0235143143

Faxnummer

0235143030

E-mailadres

post@noord-holland.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

34362354

Vestigingsnummer:

000015007278

Contactpersoon
Naam

De heer J.A. de Bruyn

Telefoonnummer

0235143143

Mobielnummer

0653251765

E-mailadres

bruynj@noord-holland.nl

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder
Naam

Ooms Construction bv

Postadres

Scharwoude 9
1634EA Scharwoude

Telefoonnummer

0229 547725

Faxnummer

--

E-mailadres

info@ooms.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

37118883

Vestigingsnummer:

00017382033

Contactpersoon
Naam

De heer T. Ates

Telefoonnummer

0229 547725

Mobielnummer

0653338544

E-mailadres

tates@ooms.nl

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of

baggerspecie
Toegepast materiaal:

Grond

Toepassingtype:

Toepassing op landbodem volgens generiek
toetsingskader

Toepassingsgebied:

--

4. Project details
Naam:

Verwerking grond op SLP-Terrein

Startdatum:

1-3-2018

Einddatum:

1-3-2019

5. Toepassing details
Toe te passen partij
Startdatum:

01-03-2018

Afrondingsdatum:

01-03-2019

Materiaal hoeveelheid:

7200 m³

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres:

Aalsmeerderweg 666

Postcode:

1437EG

Plaats:

Rozenburg

X-coördinaat:

110103

Y-coördinaat:

476549

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

2,00

Omschrijving:

Over de toepassing van de grond vrijkomend
bij project HOV Schiphol Oost is inmiddels
contact geweest met de OmgevingsDienst
Noordzee kanaal gebied (dhr Carlo Wahlen)
en akkoord op gegeven

Plattegrond
Plattegrond:

'

100 m

1

7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting:

--

Adres:

Fokkerweg 300

Postcode:

1438AN

Plaats:

Oude Meer

X-coördinaat:

115205

Y-coördinaat:

479811

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

4,00

Omschrijving:

Dit betreft het vrijgraven van de aanwezige
depot's naast toekomstige aanlanding fly-over

Plattegrond
Plattegrond:

'>

/
)

)
1

200 m

"
1

"'

/

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type:

Gemeente

Bevoegd Gezag
Naam:

Haarlemmermeer

Afdeling:

--

Adres:

Postbus 250

Postcode:

2130AG

Plaats:

HOOFDDORP

Telefoonnummer:

023-5676895

Faxnummer:

023-5639550

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter
plaatse van de toepassing
Bodemfunctieklasse:

Industrie

Bodemkwaliteitklasse:

Industrie

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen:

Verklaring op basis van bodemonderzoek

Naam erkende uitvoerende instantie

Van Gelder-Mobilis, w.o. Aveco de Bondt

Rapportnummer

SP6101-A04.06-SPL-01951

Milieuhygiënische verklaringen:

SP6101-A04.06-SPL-01951 - Plan van
aanpak Grondverzet verontreinigde grond
deelgebied 2.pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

--

Partijsplitsing
Partij gesplitst:

nee

Partijrelatie:

--

Splitsing uitgevoerd:

--

Datum splitsing:

--

11. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder:

ABR20180201

Opmerking melder:
De Omgevingsdienst NZKG voert namens de Gemeente Haarlemmermeer het bevoegd
gezag.
Over de toepassing van de grond vrijkomend bij project HOV Schiphol Oost vanuit de
depot's aan de aangegeven locatie op (bestemming) het SLP-terrein (Gemeente
Haarlemmermeer) is inmiddels contact geweest met de OmgevingsDienst Noordzee
kanaal gebied (dhr Carlo Wahlen) en akkoord op gegeven.
De ondergrond van de ontvangende locatie (SLP-terrein) is voor het gebied wat gebruikt
gaat worden (het meest vervuilde gebied tegen de Aalsmeerderweg aan) als
verwerkingslocatie: saneren. De te verwerken grond wordt op termijn gebruikt als
leeflaag voor zowel het meest vervuilde gebied.
Kenmerk bevoegd gezag:

--

Naam behandelaar:

--

Opmerking bevoegd gezag:

--

Indicatie 'Volledig':

Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd':

Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder':

Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast':

Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht gehouden in het
veld':

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor
bodemkwaliteitskaart':

Onbekend

From:

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied <behandelaarzaak@odnzkg.nl>

To:

Provincie Noord-Holland <bruynj@noord-holland.nl>

Subject:

Zaak 7539782 - 440356 - 0 - Toepassen partij grond - Aalsmeerderweg 666 Rozenburg - Verwerking grond op SLP-Terrein -

Date:

20.02.2018 12:49:12 (+0100)

Geachte heer de Bruyn,
Op 15-02-2018 ontvingen wij uw melding voor een toepassing van een partij grond op de locatie
Aalsmeerderweg 666 te Rozenburg.
Volgens de melding zal grond is niet duidelijk welke grond wordt toegepast die zijn opgesomd in het
plan van aanpak. Daarnaast is volgens onze informatie duidelijk geworden dat het om tijdelijke opslag
van verschillende partijen gaat.
Tijdelijke opslag tot 6 maanden mag, mits de grond niet sterk verontreinigd is en geen PFOS/PFOA
gehaltes bevat die respectievelijk de 8 ug/kg en 674 ug/kg overschrijden bij toepassingen waar de
kwaliteit Industrie is toegestaan.
U dient derhalve per partij een melding tijdelijke opslag te doen, waarbij wij alvast duidelijk meedelen
dat wij niet zullen meewerken met verontreinigingen groter dan klasse Industrie. Dit is u tevens
telefonisch medegedeeld door mijn collega de heer Wahlen. Daarop aanvullend meld ik hier dat uit uw
melding tijdelijke opslag, duidelijk moet zijn:
1. hoe lang de tijdelijke opslag is (tot 6 maanden mag het, langer is afhankelijk van de kwaliteit van
de partij).
2. welke eindbestemming de grond heeft
3. welke kwaliteit de specifieke partij heeft en uit welke milieuhygiënische verklaring dit blijkt
Het is niet toegestaan de grond op deze locatie toe te passen. Wij verzoeken u de melding in te
(laten) trekken of zorg te dragen voor een van toepassing zijnde rechtsgeldige milieuhygiënische
verklaring waaruit blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit voor deze toepassingslocatie voldoet en
daartoe een wijziging van de melding in te dienen.
Met vriendelijke groet
Per Ooijevaar
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Met deze verwijzing kunt u via onze website informatie opvragen over de status van de zaak:
Mijn zaak.
Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefa4ybz7jd9dz1kf9w3oljsq16rqbrglcke55iqu0sferdrzm

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:

441856.0

Melding gedaan op:

26-02-2018

Melding type:

Toepassing partij

Melding gedaan door:

Provincie Noord-Holland
J.A. de Bruyn
0235143143
post@noord-holland.nl

Status:

Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam

Provincie Noord-Holland

Postadres

Houtplein 33
2012DE Haarlem

Telefoonnummer

0235143143

Faxnummer

0235143030

E-mailadres

post@noord-holland.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

34362354

Vestigingsnummer:

000015007278

Contactpersoon
Naam

De heer G.M. Boks

Telefoonnummer

0235143143

Mobielnummer

0621583246

E-mailadres

boksg@noord-holland.nl

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder
Naam

Ooms Construction bv

Postadres

Scharwoude 9
1634EA Scharwoude

Telefoonnummer

0229 547725

Faxnummer

--

E-mailadres

info@ooms.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

37118883

Vestigingsnummer:

00017382033

Contactpersoon
Naam

T. Ates

Telefoonnummer

0229547725

Mobielnummer

0653338544

E-mailadres

tates@ooms.nl

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of

baggerspecie
Toegepast materiaal:

Grond

Toepassingtype:

Toepassing op landbodem volgens generiek
toetsingskader

Toepassingsgebied:

--

4. Project details
Naam:

Verwerking grond op SLP-Terrein

Startdatum:

5-3-2018

Einddatum:

5-3-2019

5. Toepassing details
Toe te passen partij
Startdatum:

05-03-2018

Afrondingsdatum:

05-03-2019

Materiaal hoeveelheid:

6200 m³

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres:

Aalsmeerderweg 666

Postcode:

1437EG

Plaats:

Rozenburg

X-coördinaat:

110103

Y-coördinaat:

476549

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

2,00

Omschrijving:

Over de toepassing van de grond (depot 1B)
vrijkomend bij project HOV Schiphol Oost is
inmiddels contact geweest met de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (dhr.
Carlo Wahlen en dhr. Frank de Graaf) en
akkoord op gegeven.

Plattegrond
Plattegrond:

/Î

•

~·

''~"
'

7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting:

--

Adres:

Fokkerweg 300

Postcode:

1438AN

Plaats:

Oude Meer

X-coördinaat:

115205

Y-coördinaat:

479811

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

4,00

Omschrijving:

Dit betreft het vrijgraven van depot 1B naast
toekomstige aanlanding fly-over.

Plattegrond
Plattegrond:

1

50

/

_

1

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type:

Gemeente

Bevoegd Gezag
Naam:

Haarlemmermeer

Afdeling:

--

Adres:

Postbus 250

Postcode:

2130AG

Plaats:

HOOFDDORP

Telefoonnummer:

023-5676895

Faxnummer:

023-5639550

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter
plaatse van de toepassing
Bodemfunctieklasse:

Industrie

Bodemkwaliteitklasse:

Industrie

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen:

Verklaring op basis van bodemonderzoek

Naam erkende uitvoerende instantie

Van Gelder-Mobilis, w.o. Aveco de Bondt

Rapportnummer

SP6101-A04.06-SPL-01951

Kwaliteitgegevens bestand:

--

Partijsplitsing
Partij gesplitst:

nee

Partijrelatie:

--

Splitsing uitgevoerd:

--

Datum splitsing:

--

11. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder:

ABR20180226

Opmerking melder:
De Omgevingsdienst NZKG voert namens de Gemeente Haarlemmermeer het bevoegd
gezag.

Over de toepassing van de grond vrijkomend bij project HOV Schiphol Oost vanuit de
depot's aan de aangegeven locatie op (bestemming) het SLP-terrein (Gemeente
Haarlemmermeer) is inmiddels contact geweest met de Omgevingsdienst Noordzee
kanaalgebied (dhr Carlo Wahlen en dhr. Frank de Graaf) en akkoord op gegeven.
De ondergrond van de ontvangende locatie (SLP-terrein) is voor het gebied wat gebruikt
gaat worden (het meest vervuilde gebied tegen de Aalsmeerderweg aan) als
verwerkingslocatie: saneren. De te verwerken grond wordt op termijn gebruikt als
leeflaag voor zowel het meest vervuilde gebied.
Kenmerk bevoegd gezag:

--

Naam behandelaar:

--

Opmerking bevoegd gezag:

--

Indicatie 'Volledig':

Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd':

Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder':

Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast':

Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht gehouden in het
veld':

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor
bodemkwaliteitskaart':

Onbekend

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:

441860.0

Melding gedaan op:

26-02-2018

Melding type:

Toepassing partij

Melding gedaan door:

Provincie Noord-Holland
J.A. de Bruyn
0235143143
post@noord-holland.nl

Status:

Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam

Provincie Noord-Holland

Postadres

Houtplein 33
2012DE Haarlem

Telefoonnummer

0235143143

Faxnummer

0235143030

E-mailadres

post@noord-holland.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

34362354

Vestigingsnummer:

000015007278

Contactpersoon
Naam

De heer G.M. Boks

Telefoonnummer

0235143143

Mobielnummer

0621583246

E-mailadres

boksg@noord-holland.nl

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder
Naam

Ooms Construction bv

Postadres

Scharwoude 9
1634EA Scharwoude

Telefoonnummer

0229 547725

Faxnummer

--

E-mailadres

info@ooms.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

37118883

Vestigingsnummer:

00017382033

Contactpersoon
Naam

De heer T. Ates

Telefoonnummer

0229547725

Mobielnummer

0653338544

E-mailadres

tates@ooms.nl

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of

baggerspecie
Toegepast materiaal:

Grond

Toepassingtype:

Toepassing op landbodem volgens generiek
toetsingskader

Toepassingsgebied:

--

4. Project details
Naam:

Verwerking grond op SLP-Terrein

Startdatum:

5-3-2018

Einddatum:

5-3-2019

5. Toepassing details
Toe te passen partij
Startdatum:

05-03-2018

Afrondingsdatum:

05-03-2019

Materiaal hoeveelheid:

700 m³

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres:

Aalsmeerderweg 666

Postcode:

1437EG

Plaats:

Rozenburg

X-coördinaat:

110103

Y-coördinaat:

476549

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

2,00

Omschrijving:

Over de toepassing van de grond (depot 3)
vrijkomend bij project HOV Schiphol Oost is
inmiddels contact geweest met de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (dhr
Carlo Wahlen en dhr. Frank de Graaf) en
akkoord op gegeven.

Plattegrond
Plattegrond:

/Î

•

~·

''~"
'

7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting:

--

Adres:

Fokkerweg 300

Postcode:

1438AN

Plaats:

Oude Meer

X-coördinaat:

115112

Y-coördinaat:

479739

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

4,00

Omschrijving:

Dit betreft het vrijgraven van de aanwezige
gronddepot (depot 3) naast de toekomstige
aanlanding fly-over.

Plattegrond
Plattegrond:

/

/'/
/

)/'

~

~~

///
/'

/

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type:

Gemeente

Bevoegd Gezag
Naam:

Haarlemmermeer

Afdeling:

--

Adres:

Postbus 250

Postcode:

2130AG

Plaats:

HOOFDDORP

Telefoonnummer:

023-5676895

Faxnummer:

023-5639550

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter
plaatse van de toepassing
Bodemfunctieklasse:

Industrie

Bodemkwaliteitklasse:

Industrie

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen:

Verklaring op basis van bodemonderzoek

Naam erkende uitvoerende instantie

Van Gelder-Mobilis, w.o. Aveco de Bondt

Rapportnummer

SP6101-A04.06-SPL-01951

Kwaliteitgegevens bestand:

--

Partijsplitsing
Partij gesplitst:

nee

Partijrelatie:

--

Splitsing uitgevoerd:

--

Datum splitsing:

--

11. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder:

ABR20180226-2

Opmerking melder:
De Omgevingsdienst NZKG voert namens de Gemeente Haarlemmermeer het bevoegd
gezag.

Over de toepassing van de grond vrijkomend bij project HOV Schiphol Oost vanuit de
depot aan de aangegeven locatie op (bestemming) het SLP-terrein (Gemeente
Haarlemmermeer) is inmiddels contact geweest met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (dhr Carlo Wahlen en dhr. Frank de Graaf) en akkoord op
gegeven.
De ondergrond van de ontvangende locatie (SLP-terrein) is voor het gebied wat gebruikt
gaat worden (het meest vervuilde gebied tegen de Aalsmeerderweg aan) als
verwerkingslocatie: saneren. De te verwerken grond wordt op termijn gebruikt als
leeflaag voor zowel het meest vervuilde gebied.
Kenmerk bevoegd gezag:

--

Naam behandelaar:

--

Opmerking bevoegd gezag:

--

Indicatie 'Volledig':

Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd':

Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder':

Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast':

Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht gehouden in het
veld':

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor
bodemkwaliteitskaart':

Onbekend

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:

441861.0

Melding gedaan op:

26-02-2018

Melding type:

Toepassing partij

Melding gedaan door:

Provincie Noord-Holland
J.A. de Bruyn
0235143143
post@noord-holland.nl

Status:

Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam

Provincie Noord-Holland

Postadres

Houtplein 33
2012DE Haarlem

Telefoonnummer

0235143143

Faxnummer

0235143030

E-mailadres

post@noord-holland.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

34362354

Vestigingsnummer:

000015007278

Contactpersoon
Naam

De heer G.M. Boks

Telefoonnummer

0235143143

Mobielnummer

0621583246

E-mailadres

boksg@noord-holland.nl

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder
Naam

Ooms Construction bv

Postadres

Scharwoude 9
1634EA Scharwoude

Telefoonnummer

0229 547725

Faxnummer

--

E-mailadres

info@ooms.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

37118883

Vestigingsnummer:

00017382033

Contactpersoon
Naam

De heer T. Ates

Telefoonnummer

0229547725

Mobielnummer

0653338544

E-mailadres

tates@ooms.nl

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of

baggerspecie
Toegepast materiaal:

Grond

Toepassingtype:

Toepassing op landbodem volgens generiek
toetsingskader

Toepassingsgebied:

--

4. Project details
Naam:

Verwerking grond op SLP-Terrein

Startdatum:

5-3-2018

Einddatum:

5-3-2019

5. Toepassing details
Toe te passen partij
Startdatum:

05-03-2018

Afrondingsdatum:

05-03-2019

Materiaal hoeveelheid:

300 m³

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres:

Aalsmeerderweg 666

Postcode:

1437EG

Plaats:

Rozenburg

X-coördinaat:

110103

Y-coördinaat:

476549

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

2,00

Omschrijving:

Over de toepassing van de grond vrijkomend
bij project HOV Schiphol Oost is inmiddels
contact geweest met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (dhr Carlo Wahlen en
dhr. Frank de Graaf) en akkoord op gegeven.

Plattegrond
Plattegrond:

7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting:

--

Adres:

Fokkerweg 300

Postcode:

1438AN

Plaats:

Oude Meer

X-coördinaat:

115206

Y-coördinaat:

479792

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

4,00

Omschrijving:

Dit betreft het vrijgraven van de aanwezige
gronddepot (depot 2A) naast de toekomstige
aanlanding fly-over.

Plattegrond
Plattegrond:

L

\

\

T

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type:

Gemeente

Bevoegd Gezag
Naam:

Haarlemmermeer

Afdeling:

--

Adres:

Postbus 250

Postcode:

2130AG

Plaats:

HOOFDDORP

Telefoonnummer:

023-5676895

Faxnummer:

023-5639550

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter
plaatse van de toepassing
Bodemfunctieklasse:

Industrie

Bodemkwaliteitklasse:

Industrie

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen:

Verklaring op basis van bodemonderzoek

Naam erkende uitvoerende instantie

Van Gelder-Mobilis, w.o. Aveco de Bondt

Rapportnummer

SP6101-A04.06-SPL-01951

Milieuhygiënische verklaringen:

SP6101-A04.06-SPL-01951 - Plan van
aanpak Grondverzet verontreinigde grond
deelgebied 2.pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

--

Partijsplitsing
Partij gesplitst:

nee

Partijrelatie:

--

Splitsing uitgevoerd:

--

Datum splitsing:

--

11. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder:

ABR20180226-3

Opmerking melder:
De Omgevingsdienst NZKG voert namens de Gemeente Haarlemmermeer het bevoegd
gezag.
Over de toepassing van de grond vrijkomend bij project HOV Schiphol Oost vanuit de
depot aan de aangegeven locatie op (bestemming) het SLP-terrein (Gemeente
Haarlemmermeer) is inmiddels contact geweest met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (dhr Carlo Wahlen en dhr. Frank de Graaf) en akkoord op
gegeven.
De ondergrond van de ontvangende locatie (SLP-terrein) is voor het gebied wat gebruikt
gaat worden (het meest vervuilde gebied tegen de Aalsmeerderweg aan) als
verwerkingslocatie: saneren. De te verwerken grond wordt op termijn gebruikt als
leeflaag voor zowel het meest vervuilde gebied.
Kenmerk bevoegd gezag:

--

Naam behandelaar:

--

Opmerking bevoegd gezag:

--

Indicatie 'Volledig':

Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd':

Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder':

Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast':

Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht gehouden in het
veld':

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor
bodemkwaliteitskaart':

Onbekend

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:

441911.0

Melding gedaan op:

27-02-2018

Melding type:

Toepassing partij

Melding gedaan door:

Provincie Noord-Holland
J.A. de Bruyn
0235143143
post@noord-holland.nl

Status:

Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam

Provincie Noord-Holland

Postadres

Houtplein 33
2012DE Haarlem

Telefoonnummer

0235143143

Faxnummer

0235143030

E-mailadres

post@noord-holland.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

34362354

Vestigingsnummer:

000015007278

Contactpersoon
Naam

De heer G.M. Boks

Telefoonnummer

0235143143

Mobielnummer

0621583246

E-mailadres

boksg@noord-holland.nl

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder
Naam

Ooms Construction bv

Postadres

Scharwoude 9
1634EA Scharwoude

Telefoonnummer

0229 547725

Faxnummer

--

E-mailadres

info@ooms.nl

Rechtspersoon

Organisatie

KvK nummer:

37118883

Vestigingsnummer:

00017382033

Contactpersoon
Naam

De heer T. Ates

Telefoonnummer

0229547725

Mobielnummer

0653338544

E-mailadres

tates@ooms.nl

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of

baggerspecie
Toegepast materiaal:

Grond

Toepassingtype:

Toepassing op landbodem volgens generiek
toetsingskader

Toepassingsgebied:

--

4. Project details
Naam:

Verwerking grond op SLP-Terrein

Startdatum:

6-3-2018

Einddatum:

6-3-2019

5. Toepassing details
Toe te passen partij
Startdatum:

06-03-2018

Afrondingsdatum:

06-03-2019

Materiaal hoeveelheid:

1950 m³

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres:

Aalsmeerderweg 666

Postcode:

1437EG

Plaats:

Rozenburg

X-coördinaat:

110103

Y-coördinaat:

476549

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

2,00

Omschrijving:

Over de toepassing van de grond vrijkomend
bij project HOV Schiphol Oost is inmiddels
contact geweest met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (dhr. Carlo Wahlen en
dhr. Frank de Graaf) en akkoord op gegeven.

Plattegrond
Plattegrond:

7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting:

--

Adres:

Fokkerweg 300

Postcode:

1438AN

Plaats:

Oude Meer

X-coördinaat:

115314

Y-coördinaat:

480030

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

4,00

Omschrijving:

Dit betreft het vrijgraven van de aanwezige
depot (depot Noord) naast de toekomstige
aanlanding fly-over.

Plattegrond
Bijgevoegde plattegronden:

plattegrond gronddepots hov schiphol oost.jpg

Plattegrond:
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8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type:

Gemeente

Bevoegd Gezag
Naam:

Haarlemmermeer

Afdeling:

--

Adres:

Postbus 250

Postcode:

2130AG

Plaats:

HOOFDDORP

Telefoonnummer:

023-5676895

Faxnummer:

023-5639550

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter
plaatse van de toepassing
Bodemfunctieklasse:

Industrie

Bodemkwaliteitklasse:

Industrie

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen:

Verklaring op basis van bodemonderzoek

Naam erkende uitvoerende instantie

Van Gelder-Mobilis, w.o. Aveco de Bondt

Rapportnummer

SP6101-A04.06-SPL-01951

Milieuhygiënische verklaringen:

SP6101-A04.06-SPL-01951 - Plan van
aanpak Grondverzet verontreinigde grond
deelgebied 2.pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

--

Partijsplitsing
Partij gesplitst:

nee

Partijrelatie:

--

Splitsing uitgevoerd:

--

Datum splitsing:

--

11. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder:

ABR20180227

Opmerking melder:
De Omgevingsdienst NZKG voert namens de Gemeente Haarlemmermeer het bevoegd
gezag.
Over de toepassing van de grond vrijkomend bij project HOV Schiphol Oost vanuit de
depot's aan de aangegeven locatie op (bestemming) het SLP-terrein (Gemeente
Haarlemmermeer) is inmiddels contact geweest met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (dhr. Carlo Wahlen en dhr. Frank de Graaf) en akkoord op
gegeven.
De ondergrond van de ontvangende locatie (SLP-terrein) is voor het gebied wat gebruikt
gaat worden (het meest vervuilde gebied tegen de Aalsmeerderweg aan) als
verwerkingslocatie: saneren. De te verwerken grond wordt op termijn gebruikt als
leeflaag voor zowel het meest vervuilde gebied.
Kenmerk bevoegd gezag:

--

Naam behandelaar:

--

Opmerking bevoegd gezag:

--

Indicatie 'Volledig':

Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd':

Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder':

Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast':

Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend
Indicatie 'Toezicht gehouden in het
veld':

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor
bodemkwaliteitskaart':

Onbekend

