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r.terheggen@barneveld.nl

Geachte heer Terheggen,
Op 23 september 2014 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 Nagellstraat 172-174 in Barneveld.
In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Baron van Nagellstraat 172-174 reeds
de volgende besluiten genomen:

-

Besluitdatum
05 maart 2014

Besluit
instemming saneringsplan

Kenmerk
01833892

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.
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Globis

Motivering
Het verzoek hebben wij beoordeeld op grond van het volgende document::
Melding wijziging saneringsplan, GE020300080, zaaknr. 2014-002185
Baron van Nagellstraat 172-174 te Bameveld, Verhoeve Milieu en Water, 23 september
2014, kenmerk : Bodemsanering/VMO/BSC/BSC/371422-03.
De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de saneringsuitvoering van de ondergrond (vanaf
1,5 m-mv) ter plaatse van de hot-spot met olie en bestrijdingsmiddelen.
In het saneringsplan (Wareco Ingenieurs, kenmerk AX22D RAP20140206, d.d. 6 februari 2014)
en het Besluit instemming saneringsplan is voor de ondergrond uitgegaan van een in-situ
sanering middels chemische oxidatie (ISCO). De wijziging op het saneringsplan betreft het
saneren van de ondergrond middels ontgraving in plaats van een in-situ sanering.
Publicatie
Wij publiceren de wijziging op het saneringsplan in week 40- 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,
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