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BESLUIT INSTEMMING TUSSENEVALUATIEVERSLAG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 
GELDERLAND 

 
Melder : KAMKA Holding B.V. 
Datum besluit : 6 september 2012 
Zaaknummer besluit : 2012-011881 
Geval van verontreiniging : Methusalemlaan 59 
Plaats : Ugchelen 
Gemeente : Apeldoorn 
Nummer van verontreiniging : GE020000252 

 
 
BESLUIT 
 
Onderwerp 
 
Op 13 juli 2012 ontvingen wij een evaluatieverslag van fase 1 van de sanering van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen 
op locatie Methusalemlaan 59 in Ugchelen, gemeente Apeldoorn. 
 
In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie reeds de volgende besluiten 
genomen. 
 
Besluitdatum Besluit Kenmerk 
11 maart 2008 besluit ernst en spoed 00441607 
11 juli 2011 instemming saneringsplan 01161894 
 
Fase 1 van de sanering heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van het ingediende 
evaluatieverslag nemen wij een "Besluit instemming tussenevaluatieverslag". 
 
Besluit 
 
Wij stemmen in met het ingediende tussenevaluatieverslag (fase 1). 

  
Er is sprake van een functiegerichte en kosteneffectieve sanering. Fase 1 van de sanering heeft 
betrekking op de grondsanering (bronverwijdering). De grond is geschikt gemaakt voor het 
gebruik wonen. De actieve (fase 2) en passieve fase (fase 3) van de grondwatersanering moeten 
nog plaatsvinden.  
 
Na volledige aanvulling dient een afzonderlijke evaluatie te worden ingediend van de kwaliteit 
van de aanvulgrond. 
 
Besluitvormingsprocedure 
 
Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de zogenaamde "verkorte procedure". Dit betekent 
dat het besluit op grond van de melding niet gedurende zes weken in ontwerp ter inzage is 
gelegd. Wel hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om hun mening over de melding 
te geven. 
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Zienswijzen 
 
De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen. 
 
Motivering 
 
Het Besluit instemming evaluatieverslag hebben wij gebaseerd op het volgende rapport. 
 
Rapportnaam 
 
- Saneringsverslag bodemsanering (fase 1) Methusalemlaan 59 Ugchelen: Zeeuwen Milieu 

B.V., 10 juli 2012, Rapportnr.: ZM.0811184/SVG/mhe.01. 
 
De voorgestelde sanering bestond uit de volgende maatregelen:  
De grond is ontgraven tot een diepte van 3,5 m-mv. Er zijn vier depots gevormd. Na keuring zijn 
depots D1 (0,0-1,0 m-mv), D2 (1,0-1,8 m-mv) en D3 (1,8-2,5 m-mv) geschikt bevonden voor 
aanvulling van de ontgraving. Depots D2 en D3 bevatten alleen licht verhoogde gehalten 
vluchtige aromaten. Depot D1 bevat geen verhoogde gehalten voor de onderzochte parameters. 
Dit depot voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse wonen. Depot D4 (1,8-2,5 m-mv) bleek sterk 
verontreinigd met xylenen en is afgevoerd. Grond uit de kern van de verontreiniging (2,5-3,5 m-
mv) is eveneens afgevoerd. In enkele putbodems en putwanden zijn licht verhoogde gehalten 
minerale olie of vluchtige aromaten aangetoond. Deze licht verhoogde gehalten zitten op diepte 
en zijn afgedekt met minimaal 1 meter grond welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse wonen 
afkomstig uit depot D1. In de grond zijn geen interventiewaardeoverschrijdingen meer gemeten. 
De ontgraving is niet volledig aangevuld, dit zal gebeuren tijdens de herontwikkeling van de 
locatie. Na de volledige aanvulling dient een afzonderlijke evaluatie te worden ingediend van de 
kwaliteit van de aanvulgrond. 
 
Ten behoeve van de toekomstige gebruiksfunctie wonen is een risicobeoordeling uitgevoerd 
naar mogelijke uitdampingsrisico’s uit het grondwater naar de binnenlucht. Uit de 
risicobeoordeling blijkt dat er geen risico’s op uitdamping vanuit het grondwater naar de 
binnenlucht zijn  Hierbij is uitgegaan van een worst-case scenario. 
 
De grondsanering (fase 1) is hiermee afgerond, de grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 
wonen. Fase 2 en 3 van de sanering dienen conform het saneringsplan en het besluit 
instemming saneringsplan (d.d. 11 juli 2011) uitgevoerd te worden.     
 
Mogelijke herziening 
 
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de 
voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid 
van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist 
en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor 
een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan 
voortvloeien. 
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Grondslag 
 
Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 
38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende 
regelgeving en de volgende beleidsdocumenten: 
- Circulaire bodemsanering 2009 Staatscourant 3 april 2012; 
- Provinciale milieuverordening Gelderland; 
- De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2008". 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
J. Israel 
teammanager Handhaving, Bodem, Water, 
Ontgrondingen en Natuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, 
secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage) een 
verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze 
van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, 
telefoonnummer (070) 426 44 26. 
 
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de 
website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). 
U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie 
Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via 
telefoonnummer (026) 359 99 99. 
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