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Melding wijziging saneringsplan
Gevalsnaam
:
Plaats
:
Gemeente
:
Nummer van verontreiniging :
Melder
:
E-mailadres
:

Baron van Nagelstraat 172-174
3771 LL Barneveld
Barneveld
GE020300080
Gemeente Barneveld
m.hof@wareco.nl

Geachte heer Hof,
Op 13 oktober 2015 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van het saneringsplan van een geval van
ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen op
locatie Baron van Nagelstraat 172-174 in Barneveld.
In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Baron van Nagelstraat 172-174 reeds de
volgende besluiten genomen:
Besluitdatum
11 januari 2013
-

5 maart 2014
2 oktober 2014
3 maart 2015

Besluit
Vaststelling ernst en
spoedeisendheid
Instemming saneringsplan
Wijziging sanerinsplan
Wijziging sanerinsplan

Kenmerk
01549665
01833892
01974853
02091175

Conclusie melding wijziging(en) saneringsplan
Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het saneringsplan.
Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging/maatregelen passen binnen de doelstelling van het
saneringsplan waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft
voorgesteld.
Het besluit instemming saneringplan d.d. 5 maart 2014 blijft behoudens de wijziging en indien
genoemd de hieraan gestelde voorwaarden onvoorwaardelijk van kracht.

inlichtingen bij
e-mailadres

dhr. M.W. Veldhuizen
post@gelderland.nl

telefoonnummer

(026) 359 87 50

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G
btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Motivering
Het verzoek hebben wij beoordeeld op grond van de volgende rapporten:
- Wijziging saneringsplan bodemsanering Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Wareco, 13
oktober 2015, kenmerk: AX22E, BRF20151009.
De voorgestelde wijzigingen zijn als volgt:
− Aanpassen saneringsdiepte van 1,5 m -mv naar 1,0 m -mv.
− De grenzen tot waar sprake is van een bekende restverontreiniging zijn opgenomen in de
tekening in bijlage 1. Dit betreft openbaar gebied dat in eigendom van de gemeente blijft en
waar uiteindelijk een kadastrale beperking op zal blijven zitten.
− Op basis van nog uit te voeren onderzoek wordt aan de zuidwestzijde de definitieve contour
vastgesteld. De maximale kadastrale grenzen waarbinnen, na afronding van de
saneringswerkzaamheden, nog sprake is van een restverontreiniging zijn eveneens in de
tekening in bijlage 1 opgenomen. Indien de te bemonsteren wanden voldoen aan de
terugsaneerwaarde dan zal de kadastrale grens hierop worden aangepast. Alles buiten de
aangegeven kadastrale grenzen heeft geen kadastrale beperking/registratie.
− De sanering wordt gefaseerd uitgevoerd.
− Fase 1 bestaat uit de tot nu toe uitgevoerde sanering. Deze fase wordt afgerond als fase 1,
waarbij in het op te stellen evaluatierapport restverontreinigingen achter blijven welke in een
e
2 fase worden opgepakt.
− Voor fase 2 van de sanering wordt een nieuw saneringsplan opgesteld waarin de uit te voeren
saneringswerkzaamheden worden beschreven in relatie met het aan te leggen riool en de
toekomstige inrichting van het openbaar gebied. Ter plaatse van het openbaar gebied zal
deels sprake zijn van een duurzame afdeklaag.
Publicatie
Wij publiceren de wijziging op het saneringsplan op de site van de provincie Gelderland
www.gelderland.nl/actueel onder bekendmakingen.
Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mailadres vindt u in
de voettekst van deze brief.
Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te
vermelden. Deze nummers vindt u boven aan deze brief.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

kopie:
r.terheggen@barneveld.nl
gemeente@barneveld.nl
VVHH/VV, de heer M.W. Veldhuizen
ODRA (omgevingsdienst regio Arnhem): raymond.van.merwijk@odra.nl
postbus@odra.nl
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