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Onderwerp : Sanering locatie Methusalemlaan 59 

Ugchelen 
2 3 APR. 2015 

Geachte heer Kraa, 

Op 19 januari 2011 heeft u bij Gedeputeerde Staten van Gelderland een melding op grond van 
de Wet bodembescherming ingediend. Daarbij heeft u een saneringsplan ingediend waarin staat 
beschreven hoe de verontreiniging op de locatie Methusalemlaan 59 in Ugchelen, gemeente 
Apeldoorn zal worden uitgevoerd, 

Bij besluit van 11 juli 2011 (GE0000252, zaaknummer 2010-012331) hebben Gedeputeerde S ta 
ten ingestemd met het saneringsplan. De sanering wordt in de volgende fasering uitgevoerd: 

fase 1: grondsanering (bronverwijdering), zodanig dat de locatie geschikt is voor de ge
bruiksfunctie "Wonen" ; 

fase 2: actieve grondwatersanering gericht op de vermindering van verdere verspreiding; 
fase 3: passieve grondwatersanering (monitoring) gericht op het bereiken en vaststellen 

van de stabiele eindsituatie. 

Inmiddels is de grondsanering (fase 1) uitgevoerd en is er ingestemd met het evaluatieverslag. 

Omdat u met de gemeente Apeldoorn in onderhandeling was over het onderbrengen van de 
sanering in het plan "Gebiedsgericht Grondwaterbeheer" is geeri aanvang gemaakt met de actie
ve grondwatersanering (fase 2). Gezien deze onderhandelingen hebben wij het redelijk geacht 
om de uitkomst hiervan af te wachten. 

Uit een brief van 18 februari 2015 van de gemeente Apeldoorn blijkt dat de onderhandelingen 
zonder resultaat zijn gebleven en dat deze gestaakt zijn. 

Ons is gebleken dat u tot op heden nog geen aanvang heeft gemaakt met de actieve grondwa
tersanering (fase 2). De verplichting om de sanering te voltooien rust op u. Omdat inmiddels 
bijna 4 jaren zijn verstreken, is wellicht een actualisatie van het saneringsplan gewenst. 

Om tot een goede afwikkeling te komen, stellen wij voor om op korte termijn een overleg te 
houden, teneinde de verschil lende stappen van het proces te doorlopen en gerichte afspraken te 
maken over het vervolg. Wij verzoeken u om binnen een week na dagtekening van deze brief 
contact op te nemen met de heer E. Sportel van de ODRA voor het maken van een afspraak. De 
contactgegevens vindt u in het briefhoofd. 

Juridisch kader 
Op grond van artikel 39a van de Wet bodembescherming dient de sanering te worden uitgevoerd 
overeenkomstig het saneringsplan waarmee door Gedeputeerde Staten is ingestemd en overeen
komstig de voorwaarden die aan deze instemming zijn verbonden. Dientengevolge bent u ver-
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plicht om de tweede fase van de sanering te starten. Deze fase van de sanering start met het 
uitvoeren van een actualisatie onderzoek van het grondwater. 

Op grond van artikel 39, lid 4 van de Wet bodembescherming dient degene die de bodem sa 
neert wijzigingen van het saneringsplan uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering 
daarvan te melden bij Gedeputeerde Staten. 

Gezien het vorenstaande handelt u in strijd met de artikelen 39, lid 4 en 39a van de Wet bodem
bescherming. 

Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om binnen 2 maanden na dagtekening van deze brief een 
melding voor de wijziging van het saneringsplan in te dienen. Concreet willen wij van u een 
planning ontvangen van de verdere uitvoering van de sanering. U kunt deze sturen naar 
postPqelder land.n l , ter attentie van de afdeling vergunningverlening. 

Indien wij binnen genoemde termijn geen melding hebben ontvangen, zien wij ons genoodzaakt 
bestuursrechteli jke maatregelen te treffen. U moet dan denken aan het opleggen van een last 
onder dwangsom. Wij vertrouwen er echter op dat u het niet zover zult laten komen. 

Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te 
vermelden. Deze nummers vindt u bovenaan deze brief. 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelder land, 

Hoofd Handhaving bouw, bodem en vuurwerk 
Omgevingsdienst Regio Arnhem 
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