PROVINCIE

FORMULIER
EVALUATIE BODEMVERONTREINIGING/BODEMSANERING

GELDERLAND

IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE
*

= doorhalen wat niet van toepassing is

De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.
Indien gegevens worden gevraagd die niet relevant zijn voor de uitgevoerde sanering en/of de in te dienen rapportage, dient bij
de desbetreffende vraag te worden aangegeven: 'n.v.t.' en de reden waarom (bijv. vanwege een gefaseerde sanering).

.

01 Locatiegegevens (zie toelichting)
Gevalsnaam
Gemeente
GE-code
MW-nummer beschikking art. 39 Wbb

: Reethsestraat 3 te Eist (Betuweroute, code EL021)
: Overbetuwe
: 12538/GE/150/54
: MW1999.40765

Tijdens de uitvoering bleek de verontreinigingssituatie afwijkend ten opzichte van de uitgevoerde bodemonderzoeken. Hierdoor is de
afgegeven beschikking door de Provincie ingetrokken. De reden hiervoor was dat is vastgesteld dat het gesaneerde materiaal geen
grond maar stortmateriaal betrof, aangezien het percentage bodemvreemd materiaal meer dan 50% betrof. Op basis van deze
wijziging is een nieuwe beschikking afgegeven (MW1999.40765 d.d. 27 augustus 2001).

02 Opdrachtgever sanering / gemachtigde (zie toelichting)
Indien zich na de melding wijzigingen hebben voorgedaan in de op het meldingsformulier verstrekte gegevens m.b.t. de
persoon van de opdrachtgever dan wel de gemachtigde, s.v.p. de gewijzigde gegevens hieronder vermelden en indien
relevant een (gewijzigde) machtiging bijvoegen.
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Contactpersoon
Faxnummer

: Prorail, projectorganisatie Betuweroute
: Postbus 6038
: 4000 HA TIEL
: De Heer H. Boerma
: 0344-6988585

Telefoonnummer: .06-29598285.............
E-mail. .... Harry.Boerma©br.prorail.nl

03 Eigendomsgegevens (zie toelichting)
is de huidige eigenaar van de locatie dezelfde eigenaar als ten tijde van de
melding van het voornemen tot saneren?
-

: nee

Zo nee, wie is (zijn) de huidige eigena(a)r(en)?
(Indien er sprake is van een andere eigenaar, dan naam,
rechtsvorm, adres en contactpersoon aangeven.)
Huidige eigenaar

Frig eigenaar

hsebrugBV

hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de
zakelijk of persoonlijk gerechtigde(n) tot de locatie?
Zo ja, specificatie bijvoegen (naam, adres, juridische hoedanigheid)
-

04 Hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan in de bestemming en
het gebruik van de locatie en/of omgeving (zie toelichting)?
Zo ja, specificatie bijvoegen (daarbij aangeven: aard van de vroegere, huidige en
toekomstige bestemming of gebruik van de locatie en het gebruik van de omgeving)

: nee

: ja

Toelichting: tijdens de sanering is een watergang aangelegd ter plaatse van een deel van de stortplaats.

Nadat de sanering was afgerond, is in opdracht van derden categorie 2 grond aangelegd, die tevens in de gesaneerde watergang
terecht is gekomen. De voorzieningen voor aanleg van de categorie 2 grond lijken niet overeenkomstig de voorschriften te zijn
aangebracht.

05 Datum uitgevoerde sanering:

start: september 2001

eind: november 2001

06 Verontreinigingsgegevens
Welke stoffen zijn ten tijde van het nader onderzoek aangetroffen in de verschillende compartimenten (zie toelichting),
en wat was de kwaliteit van deze compartimenten ten aanzien van deze stoffen.
6a Verontreiniging vaste bodem > streefwaarde
Stof
Concentratie
Dieptetraject
Arseen
29 mg/kg
1,0-1,5 m-mv
Cadmium
7,5 mg/kg
1,0-1,5 m-mv
Kwik
7,8 mg/kg
1,0-1,5 m-mv
Nikkel
56 mg/kg
1,0-1,5 m-mv
Olie
1000 mg/kg
1,0-1,5 m-mv
PAK

r

17

Verontreiniging vaste bodem > interventiewaardewaarde
Stof
Concentratie
Dieptetraject
Koper
180 mg/kg
1-1,5 m-mv
Lood
8500 mg/kg
1,5-2,0 m-mv
Zink
3200 mg/kg
1,5-2,0 m-mv

0,5- 1,0 m- mv

6b Verontreiniging grondwater> streefwaarde
Stof
Concentratie
Dieptetraject
Tolueen
1,3 pg/l
1,0-2,0 m-mv
Xylenen
1,1 pgfl
1,0-2,0 m-mv
Arseen
22 pg/l
5,2-6,2 m-mv

Verontreiniging grondwater> interventiewaardewaarde
Stof
Concentratie
Dieptetraject
p911
...m-mv tot ..m-mv
pgll

.

07 Kader van aanpak (aankruisen wat van toepassing is; zie toelichting)
G Wet bodembescherming
G IsV
Andere kader van aanpak namelijk (één optie):
G Werkprogramma tankstations
G Bodomsanoring SBNS
G BSB / Bodrijvonregeling
G VINEX convonanton
G Bodemsaneringsprogramma Staatseigendommon (o.a. Dofonsio)
G Gasfabriekstorroinen
G Andor convonont.
G Overig Sanering in Eigen Beheer (SEB)
• 08 De uitgevoerde evaluatie betreft een:
o Tussenevaluatie
o Eindevaluatie
Indien de uitgevoerde evaluatie een
tussenevaluatie betreft, waarop heeft
deze dan betrekking?
09 De uitgevoerde sanering betreft een (zie toelichting):
o Volledige sanering
o Volledige langlopende sanering
o Gefaseerde sanering
o Deelsanering
10 De uitgevoerde sanering betreft een (meerdere antwoorden mogelijk):
o Sanering van de vaste bodem
0Crond'.'to•rcnering
-

11 Saneringsresultaat (zie toelichting)

.

pgll

..

Is het resultaat van de sanering conform de beoogde
saneringsdoelstelling in het saneringsplan?

nee, zie toelichting:

Tijdens de uitvoering van de sanering van EL021 de volgende wijzigingen ten opzichte van het saneringsplan opgetreden:
De nieuwe aan te leggen watergang was oorspronkelijk geprojecteerd ten westen van de contour van het ven. Aangezien deze
grond ten tijde dat de watergang aangelegd moest worden geen eigendom was van Prorail, kon de watergang enkel worden
aangelegd op "eigen terrein", evenwijdig aan de Rijksweg Zuid, ten oosten van het ven. De geluidswal is hierdoor komen te
vervallen.
De opzet was zoveel mogelijk grond met stortmateriaal toe te passen als geluidswal naast de ontgraving. Bij het ontgraven van de
watergang bleek dat het percentage bodemvreemd materiaal meer dan 50% bedroeg, waardoor er geen sprake meer was van
bodem maar van stortrnateriaal. Dit stortinateriaal kon niet worden hergebruikt in de aan te leggen geluidswal, en is afgevoerd.
Daarnaast bleek de omvang van het ven groter was dan uit de bodemonderzoeken kon worden afgeleid. Het ven liep in
noordelijke richting verder door dan vooraf werd aangenomen. Onder de spoorbaan is geen stortmateriaal aangetroffen.
Als gevolg van de gewijzigde projectie van de watergang en de grotere omvang van het ven is veel meer verontreinigd materiaal
afgevoerd dan was voorzien.
Ten gevolgen van de hoge grondwaterstand diende bemaling te worden toegepast, hetgeen niet was voorzien.
Nadat de watergang was ontgraven en geprofileerd is, buiten medeweten en/of toestemming van Prorail, door derden ten oosten
van de watergang een grote partij categorie 2 grond gedumpt. Bij het dumpen van deze grond is de geprofileerde watergang per
plaatse van EL021 volgestort met categorie 2 grond. Hierdoor kan de nazorg, zoals die was voorzien in het saneringsplan, niet tot
uitvoer worden gebracht.

12 in welke van de navolgende categorieën valt het saneringsresultaat naar uw mening (onafhankelijk van wat de
beoogde saneringsdoelstelling was; zie toelichting)?

BOVENGROND
1 Volledige verwijdering, aanvuigrond schoon (multifunctioneel)
II Volledige verwijdering, aanvulgrond achtergrondwaardokwaliteit
III Volledige verwijdering, aanvuig rond BGW kwaliteit
o IV Functiegericht, aanbrengen schone leeflaag
o V Functiegericht, aanbrengen leeflaag achtergrondwaardekwaliteit
o VI Functiegericht, aanbrongon leefiaag BGW kwaliteit
o VII Functiogericht, aanbrengen verharding/isolatie
o VIII Niet van toepassing
o

ONDERGROND
1 Stabiele eindsituatio, geen rectveronttreiniging, geen zorgmaatrogelen na sanering
II Stabiele eindeituatie, kleine restverontreiniging, passieve zorg na sanering
III Stabiele eindsituatie, grote restverontreiniging, passieve zorg na sanering
o IV Restverontreiniging met monitoring
o V Reetverontreiniging met IBC maatregel
o VI Niet van toepassing

Ie

13 Functie van het terrein (Deze vraag alleen beantwoorden indien de uitgevoerde sanering een functiegerichte sanering
betrof (zie vraag 12, II tot en met VII en toelichting)
is de huidige functie van het terrein dezelfde als
: nee
ten tijde van de melding?
zo niet, wat is de huidige functie?
: Betuweroute, functie c
(Als functies worden onderscheiden: a. wonen en intensief gebruikt
(openbaar) groen; b. extensief gebruikt (openbaar) groen;
c. bebouwing en verharding; d. landbouw en natuur)
-

-

14 Wat was de bestemming en de hoeveelheid van de afgevoerde grond?
1.769 ton
o Reinigen
ton
o Storten

2906,46 ton
o Hergebruik
494,06 ton
o Recycling
o Tijdelijke opslag
..........ton
15 Wat was de kwaliteit en hoeveelheid van de aangevoerde grond?
bij aanleg betuweroute
ton
o Schoon
ton
o Verontreinigd

-

profilering watergang met behulp van gebiedseigen klei

16 Was er sprake van een in-situ sanering?

nee

17 Welke terugsaneerwaarde is gerealiseerd?
VASTE BODEM
GRONDWATER
<S - waarde
<S - waarde
<T - waarde
<T — waarde
<1—waarde
<1-waarde
>1-waarde
>1—waarde
terugsaneerwaarden zijn vastgesteld in het raamsaneringsplan, zie bijgevoegd saneringsschema
-

: 1120 m2

18 Wat is totale oppervlakte gesaneerde grond?

19 Wat is totaal bodemvolume gesaneerd grondwater?
: <100 m3
(Let op, het gaat hierbij om gesaneerde m3verontreinigd grondwater, niet om de onttrokken m3)
20 Hoeveel bedroegen de uiteindelijke saneringskosten (zie toelichting)?

: afgerond € .600.000 ......................... (.mcl. BTW)

ONDERSTAANDE VRAGEN INVULLEN INDIEN (REST)VERONTREINIGING NA SANEREN ACHTERBLIJFT

21 Restverontreiniging (zie toelichting)
is de restverontreiniging in aard en omvang conform het saneringsplan?
waar bevindt zich de restverontreiniging (meerdere antwoorden mogelijk)?
o Bovengrond
o Ondergrond
o Grondwater

: ja

-

-

-

-

-

wat is de daadwerkelijke aard en omvang van de restverontreiniging?
stoffen
omvang
............................ m3

-

zie Nader onderzoek

. ......................................................................................................

22 Strekt de restverontreiniging zich uit buiten de locatie?
: ja
Zo ja, een lijst bij het evaluatierapport voegen van eigenaren/gebruikers (mcl. adressen) van percelen met een
Restverontreiniging
NVT
-

I

23 Zorgmaatregelen
zijn er zorgmaatregelen in het evaluatierapport aangegeven?
: ja
zo ja, welke zorgmaatregelen worden getroffen (meerdere antwoorden mogelijk; zie toelichting)?
NVT
o Registratie met gebruiksbeperkingen
o Monitoring (monitoringsplan uitgewerkt)
Actieve nazorgmaatregelen (maatwerk met nazorgplan) zie toelichting:
o

-

-

-

Ten tijde van de sanering nog niet formeel in eigendom van de Prorail. De huidige eigenaar, Reethsebrug BV, heeft tegen het talud
van de Rijksweg Zuid een terp aangelegd van ca. 18.000 ton categorie-2 materiaali. Daarbij is een deel van deze grond in de
gesaneerde sloot terechtgekomen en is van ontwatering thans geen sprake meer.
Deze aangebrachte terp heeft invloed op de kwaliteit van de gesaneerde sloot.

1

Uit de BSB-melding blijkt dat het materiaal voornamelijk bentoniet gemengd met gebroken puin betreft, afkomstig van Combinatie GWW HSL4

v.o.f. De kritische parameter is de uitloging van sulfaat.

Bij toepassing van categorie-2 grond moet worden voldaan aan een aantal eisen, zoals IBC-maatregelen en een
grondwatermonitoring. Op basis van visuele waarnemingen is geconstateerd dat de toegepaste isolatie niet voldoet aan de
voorschriften.

24 Welke gebruiksbeperkingen gelden er voor de:
: geen
o Bovengrond
: geen
o Ondergrond
o Grondwater
: nvt
(Als gebruiksbeperkingen worden onderscheiden: a. een graasverbod voor vee; b. een consumptieverbod voor gewas; c.
een verbod op bouwactiviteiten; d. een verbod op graafactiviteiten; e. een verbod op het betreden van een locatie; f. een
verbod op het onttrekken van grondwater; g. overige, nl. .................................................),
0, D, F
25 Communicatie en afspraken
zijn eigenaren/gebruikers reeds op de hoogte gesteld van de
aanwezigheid van een rest-verontreiniging op hun perceel en
eventuele gebruiksbeperkingen?
zijn er schriftelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld tussen saneerder,
eigenaar van het terrein en gebruikers, over het naleven van de
de gebruiksbeperkingen?
-

: ja

-

: nee, nog niet

Recent is er een bespreking met de gemeente Overbetuwe gevoerd, waarin de gemeente is gevraagd handhavend op te treden
richting Reethsebrug BV ivm aanbrengen cat.2 materiaal. Zolang het cat.2 materiaal aanwezig is kan er geen nazorgprogramma
worden opgestart en de watergang niet worden opgeleverd aan het Waterschap.
Verklaring en ondertekening (zie toelichting)
Naar waarheid ingevuld

:

datum 31 maart 2004

handtekening opdrachtgever/gemachtigde

.

Het volledig ingevulde meldingsformulier en
de over te leggen bescheiden dient u te zenden aan:
Provincie Gelderland
Dienst Milieu en Water
Onderafdeling Bodembeheer
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Voor vragen en/of informatie kunt u contact
opnemen met de onderafdeling
Bodembeheer,
telefoon: (026) 359 99 90
e-mail: bodembeheer©prv.gelderland.nl
Telefax: (026) 359 94 80

TOELICHTING BIJ HET MELDINGSFORMULIER EVALUATIERAPPORT
In verband met de beleidsontwikkelingen rondom functiegericht en kosteneffectief saneren en de beleidsmatige monitoring is het
meldingsformulier evaluatierapport opgesteld. Doel van het formulier is om gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de
registratie van de na een sanering aanwezige gebruiksbeperkingen en eventuele nazorgverplichtingen.
Voorts zijn het Ministerie van VROM en de bevoegde gezagen overeengekomen dat het noodzakelijk is om bepaalde gegevens te
verkrijgen om te kunnen bezien of de voor bodemsanering gestelde doelstellingen in het NMP III worden gerealiseerd. Deze
beleidsmatige monitoring betreft onder andere informatie over aantallen en aard van afgeronde saneringen.
De in het formulier opgenomen vragen betreffen derhalve deze aspecten van het evaluatierapport en daarnaast belangrijke
wijzigingen in de gegevens zoals die zich in de tijd tussen het indienen van het formulier melding bodemverontreiniging/
bodemsanering' en het indienen van het evaluatierapport hebben voorgedaan.
Het ingevulde formulier dient gelijktijdig met het evaluatierapport bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Indien voor de
beoordeling van het evaluatierapport relevante gegevens ontbreken in het formulier, zal dit invloed hebben op de termijn van
beoordeling.
vraag 1: Gevalsnaam, gemeente, gevalsnummer, MW-nummer
Gevaisnaam
Dit is de naam waaronder het geval bij het bevoegd gezag staat geregistreerd. Deze naam staat op de correspondentie met het
bevoegd gezag vermeld.
Gemeente
Hiermee wordt de gemeente bedoeld waar het geval van bodemverontreiniging zich bevindt.
GE-code
Dit is het nummer/de code waaronder het geval van bodemverontreiniging bij het bevoegd gezag staat geregistreerd. Dit nummer
staat vermeld op de correspondentie met het bevoegd gezag.
Ie~nummer
Dit is het nummer dat aan de beschikking, genomen op basis van artikel 39 Wbb, is toegekend (instemming saneringsplan). Dit
nummer staat vermeld boven de beschikking.
vraag 2: Opdrachtgever! gemachtigde
De opdrachtgever is de initiatiefnemer tot de bodemsanering. De opdrachtgever kan een adviseur machtigen om de zaken met
betrekking tot de sanering te behartigen. In dat geval dient een ingevuld machtigingsformulier mee retour te worden gezonden. Dit
laatste is niet nodig indien de machtiging reeds bij de eerste melding dan wel later is geschied en tevens de evaluatie omvat. Indien
er sprake is van een gemachtigde, kan het meldingsformulier ook worden ondertekend door de gemachtigde.
vraag 3: Wijziging zakelijk of persoonlijke gerechtigden
Met wijzigingen met betrekking tot zakelijk gerechtigden worden bedoeld na de melding gevestige zakelijke rechten ten behoeve
van een derde. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld opstalrechten of erfdienstbaarheden.
Met wijzigingen met betrekking tot persoonlijke gerechtigden worden bedoeld na de melding gevestigde rechten ten behoeve van
derden, zoals huur- of pachtaanspraken dan wel andere gebruiksrechten ten aanzien het betrokken perceel of gebied.
vraag 4: Bestemming en gebruik van de locatie
Als bestemmings- en gebruiksmogelijkheden worden door ons onder andere onderscheiden: wonen met moestuin, wonen met
tuin, wonen zonder tuin, bedrijven/kantoren, industrie, recreatie, braakliggend, openbaar groen, infrastructuur/verkeer, volkstuin,
weiland, (glas)tuinbouw, akkerbouw, natuurgebied, openbare gebouwen, waterbodem, overige (namelijk ... ).
vraag 9: Type uitgevoerde sanering
Volledige sanering
Met de term (volledige) sanering wordt iets anders bedoeld dan verwijdering van alle verontreiniging. De term houdt in dat de
sanering betrekking heeft op het gehele geval van bodemverontreiniging. Dit betekent dat voor het geval geen verdere maatregelen
meer nodig zijn, uitgezonderd de nazorg (Zie ook Gelderse beleidsnota bodemsanering Deel 2: Uitvoering en toetsing).
Volledige langlopende sanering
Een sanering kan als volledig langlopend worden geregistreerd als het eerste ijkmoment van de sanering is behaald en dit door
middel van een goedgekeurde voorgangsrapportage is vastgelegd. Dit geldt alleen voor langlopende saneringen waarbij de
eindevaluatie niet binnen een jaar na het ijkoment is te verwachten.
Gefaseerde sanering
Een (volledige) sanering van een geval van bodemverontreiniging kan (artikel 38 lid 4 Wbb) in fases bereikt worden.Daarbij mag
er geen sprake zijn van een "open eind constructie'. In het saneringsplan staan de diverse fases omschreven en staat het tijdstip
waarop de sanering van het gehele geval is afgerond.
Deelsanering
In bijzondere situaties is het toegestaan (artikel 40 Wbb) slechts een deel van het geval van bodemverontreiniging te saneren. Er
worden dan nog geen afspraken gemaakt over de aanpak van het overig deel van het geval van bodemverontreiniging. Dit is alleen
in bepaalde omstandigheden mogelijk (Zie genoemde beleidsnota). In voorkomende gevallen verdient het aanbeveling in een
vooroverleg

de mogelijkheden van een deelsanering te verkennen.
vraag 11/12: Saneringsresultaat
Voor een uitgebreide toelichting op de vraag 12 wordt verwezen naar de Gelderse beleidsnota bodemsanering Deel 2: Uitvoering
en toetsing. Op een aantal begrippen wordt kort ingegaan.
Functiegericht
De bovengrond is functiegericht gesaneerd conform nieuw beleid. De grond voldoet aan de bodemgebruikswaarden die bij de
betreffende functie horen, of eventueel aan de specifieke gebiedswaarden.
Stabiele eindsituatie binnen 30 jaar, kleine of grote restverontreiniging
De verontreiniging in de ondergrond is zo veel mogelijk kosteneffectief verwijderd (trede 2 of 3 conform "Doorstart A5"), en maximaal
30 jaar na de aanvang van de sanering zal een stabiele eindsituatie ontstaan.
Van een stabiele eindsituatie is sprake indien geen verdere verspreiding van de restverontreiniging meer optreedt. Voorts moet een
stabiele eindsituatie milieuhygiënisch acceptabel zijn en mag zij niet leiden tot (economische) schade bij derden.
Sanering met eeuwigdurende actieve nazorg inclusief mobiel maatwerk
Na de sanering is een (mobiele) restverontreiniging achtergebleven die eeuwigdurende actieve nazorg behoeft. Hiervoor zijn fysieke
maatregelen getroffen die in stand worden gehouden om de (mobiele) verontreiniging te isoleren, te beheersen (IBC) en/of te
controleren. Deze saneringsoplossingen worden als maatwerk beschouwd.
Functiegerichte waterbodemsanering
Het saneringsresultaat is gericht op de functie van het oppervlaktewater en/of de omgeving daarvan.
vraag 13: Functies
Bij functiegericht saneren worden de volgende functies onderscheiden:
wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen hieronder wordt verstaan: tuinen, moestuinen, volkstuinen, speelterreinen,
recreatiegebieden en intensief gebruikt openbaar groen zoals, parken en groen tussen flats;
extensief gebruikt (openbaar) groen hierbij horen: wegbermen, groen bij kantoorgebouwen en industrieterreinen en braakliggend
terrein;
bebouwing en verharding onder verharding wordt onder meer verstaan stelconplaten, beton, asfalt en flinke oppervlakten
aaneengesloten bestrating met klinkers en tegels;
landbouw en natuur.
-

-

-

vraag 20: Saneringskosten
Onder saneringskosten wordt verstaan dat geld dat is besteed aan saneringsmaatregelen, vallende onder de posten zoals ook
genoemd in de circulaire Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming' (Stcrt. 4, 8 januari 1998). Bij
de uitgaven moeten de geraamde, gekapitaliseerde kosten voor nazorg worden opgeteld.
vraag 21: Restverontreiniging
Iedere voorziene of niet-voorziene verontreiniging die na sanering van het geval achterblijft.
vraag 23: Zorgmaatregelen
Registratie
Het bevoegd gezag zorgt voor kenbaarheid van de aanwezige restverontreiniging en eventuele gebruiksbeperkingen door kadastrale
registratie of met behulp van een bodeminformatiesysteem. De saneerder of de eigenaar ziet toe op het instandhouden van het
huidige gebruik en de gerealiseerde saneringsmaatregelen. Bij alle saneringen volgens standaardaanpak of strenger beperkt de
zorg zich tot registreren.
Monitoring
In bepaalde gevallen volgt de saneerder of de eigenaar na afloop van de sanering de restverontreiniging actief door gedurende een
bepaalde periode te meten. Monitoring is noodzakelijk bij saneringen die minder ver gaan dan de standaardaanpak in situaties
waarin alsnog ongewenste verspreiding van verontreinigingen kan optreden.
Actieve nazorgmaatregelen
Er is sprake van actieve nazorg in die situaties waar voorzieningen in stand dienen te worden gehouden om contact met en
verspreiding van verontreinigingen actief tegen te gaan. Het verschil tussen deze categorie en de categorie monitoring is dat er actief
en permanent maatregelen dienen te worden genomen om de voorzieningen in stand te houden en daarmee (acute) risico's te
vermijden.
Ondertekening
Het formulier dient te worden getekend door de opdrachtgever of diens gemachtigde.
CHECKLIST VOOR DE OVER TE LEGGEN BESCHEIDEN
Bij het evaluatierapport dienen de volgende bescheiden te worden overlegd:
meldingsformulier evaluatierapport
indien een restverontreiniging achterblijft: actuele kadastrale kaart (afkomstig van een kadastraal plan, voorzien van
kadastrale gemeente, sectie en bladnummer) voorzien van streefwaardecontour grond, interventiewaardecontour
grond streefwaardecontour grondwater en interventiewaardecontour grondwater en gegevenstabel conform provinciale

eisen.
indien een restverontreiniging achterblijft: een geactualiseerd zorgplan
Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend: Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor een melding niet-ontvankelijk
te
verklaren of de beschikkingstermijn te schorsen, indien de bij de melding verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de
beoordeling
van de melding of de voorbereiding van de beschikking op het evaluatierapport. De melding kan, nadat de melder de gelegenheid heeft
gehad binnen
een door ons gestelde termijn de melding aan te vullen en hij dit niet doet, door ons niet ontvankelijk worden verklaard.
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Uittreksel uit de kadastrale kaart

Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing/topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel
Schaal

Voor een eensluidend uittreksel. ARNHEM 5januari2005
De bewaarder van het kadaster en de Openbare registers

ELST
M
180
1: 1000

Aas dit uittreksel mogen geen maten worden ontleend
De auteursrechten zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster es de openbare registers

provincie

GELDERLAND
blad 1/1

PROJECTGEGEVENS
Gevaisnaam

: Rijksweg Zuid 90 te Eist

Gevaisnummer

: 125381GE/1501055

Kadastrale gemeente

sectie

perceel
nummer

te hanteren
1
code

opmerkingen

Eist

M

180

WBD

ter plaatse van het deel van het voormalige
ven met stortmateriaaai dat gelegen is binne
het tracé van de Betuweroute is een iBCmaatregel uitgevoerd

1

g:\gbo\bs\alge\tabel.kad
printdatum: 4januari 2005

1 WB geheel perceel; WBD deel van het perceel

PRO VINCIE

FORMULIER
EVALUATIE BODEMVERONTREINIGING/BODEMSANERING

GELDERLAND

IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE
*

= doorhalen wat niet van toepassing is

De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.
Indien gegevens worden gevraagd die niet relevant zijn voor de uitgevoerde sanering en/of de in te dienen rapportage, dient bij
de desbetreffende vraag te worden aangegeven: 'n.v.t.' en de reden waarom (bijv. vanwege een gefaseerde sanering).
01 Locatiegegevens (zie toelichting)
Gevalsnaam
Gemeente
GE-code
MW-nummer beschikking art. 39 Wbb

00

: Rijksweg-zuid 90 te Eist (Betuweroute, code EL318)
: Overbetuwe)
: 12539/GE/150/055
: MW 1999.40765

Tijdens de uitvoering bleek de verontreinigingssituatie afwijkend ten opzichte van de uitgevoerde bodemonderzoeken. Hierdoor is de
afgegeven beschikking door de Provincie ingetrokken. De reden hiervoor was dat is vastgesteld dat het gesaneerde materiaal geen
grond maar stortmateriaal betrof, aangezien het percentage bodemvreemd materiaal meer dan 50% betrof. Op basis van deze
wijziging is een nieuwe beschikking afgegeven (MW1999.40765 d.d. 27 augustus 2001).
02 Opdrachtgever sanering / gemachtigde (zie toelichting)
indien zich na de melding wijzigingen hebben voorgedaan in de op het meldingsformulier verstrekte gegevens m.b.t. de
persoon van de opdrachtgever dan wel de gemachtigde, s.v.p. de gewijzigde gegevens hieronder vermelden en indien
relevant een (gewijzigde) machtiging bijvoegen.
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Contactpersoon
Faxnummer

: Projectorganisatie Betuweroute
: Postbus 6038
: 4000 HA TIEL
: De Heer H. Boerma
: 0344-698585

Telefoonnummer: 06-29598285.. ....... ...............
E-mail: Harry.Boerma@br.prorail.nl

03 Eigendomsgegevens (zie toelichting)
is de huidige eigenaar van de locatie dezelfde eigenaar als ten tijde van de
melding van het voornemen tot saneren?
-

:ja

Zo nee, wie is (zijn) de huidige eigena(a)r(en)?
(Indien er sprake is van een andere eigenaar, dan naam,
rechtsvorm, adres en contactpersoon aangeven.)

•

hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de
zakelijk of persoonlijk gerechtigde(n) tot de locatie?
Zo ja, specificatie bijvoegen (naam, adres, juridische hoedanigheid)
-

04 Hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan in de bestemming en
het gebruik van de locatie en/of omgeving (zie toelichting)?
Zo ja, specificatie bijvoegen (daarbij aangeven: aard van de vroegere, huidige en
toekomstige bestemming of gebruik van de locatie en het gebruik van de omgeving)
05 Datum uitgevoerde sanering:

start: september 2001

eind: november 2001

: nee

: ja, van weiland naar wegberm

06 Verontreinigingsgegevens

Welke stoffen zijn ten tijde van het nader onderzoek aangetroffen in de verschillende compartimenten (zie toelichting),
en wat was de kwaliteit van deze compartimenten ten aanzien van deze stoffen.

.
.

6a Verontreiniging vaste bodem > streefwaarde

Stof
Kwik
PAK
Cadmium
Nikkel

Concentratie
0,94 mg/kg
2,3 mg/kg
2,6 mg/kg
47 mg/kg

arseen

27

mg/kg

1

Dieptetraject
1,0-1,5 m-mv
0,0-0,5 m-mv
1,0-1,5 m-mv
1,0-1,5 m-mv
1,0-1,5 m-mv

6b Verontreini ging grondwater> streefwaarde

Stof
Arseen
olie

Concentratie
55 pg/l
82 pg/l
pg/l
.pg/l

Dieptetraject
3,5-4,5 m-mv
1,0-3,0 m-mv

Verontreiniging vaste bodem > interventiewaardewaarde

Stof
Koper
Lood
Zink

Concentratie
2900 mg/kg
1800 mg/kg
1300 mg/kg

Dieptetraject
1,0-1,5 m-mv
1,0-1,5 m-mv
1,0-1,5 m-mv

Verontreiniging grondwater> interventiewaardewaarde

Stof

Concentratie
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l

Dieptetraject
..m-mv tot .m-mv
. .

07 Kader van aanpak (aankruisen wat van toepassing is; zie toelichting)

G Wet bodembescherming
GISV

Andere kader van aanpak namelijk (één optie):
C ''orkprogramma tan!ctationc

.

C BSB-i Bodrij'.'cnrogeling
G VINEX convenanten
G Bodomsanoringsprogramma Staatseigendommen (o.a. Defensie)
C Cacfabriokctcrroincn
G Ander convenant.
C O'.'o.rig Canoring inEigonBohoor (CEB)

08 De uitgevoerde evaluatie betreft een:

o Tussonevaluatip
o Eindevaluatie

Indien de uitgevoerde evaluatie een
tussenevaluatie betreft, waarop heeft
deze dan betrekking?
09 De uitgevoerde sanering betreft een (zie toelichting):

o Volledige sanering
o• Vollodigo langlopondo..canoring
o Gefaseerde sanering
o Deelsanering

10 De uitgevoerde sanering betreft een (meerdere antwoorden mogelijk):

o Sanering van de vaste bodem
o Grondwatersanoring
11 Saneringsresultaat (zie toelichting)

Is het resultaat van de sanering conform de beoogde
saneringsdoelstelling in het saneringsplan?

ja

. . .

12 In welke van de navolgende categorieën valt het saneringsresultaat naar uw mening (onafhankelijk van wat de
beoogde saneringsdoelstelling was; zie toelichting)?
BOVENGROND
o 1 Volledige verwijdering, aanvulgrond schoon (multifunctioneel)
o II Volledige verwijdering, aanvulgrond achtergrondwaardekwaUteit
III Volledige verwijdering, aanvulgrond BGW kwaliteit
IV Functiegericht, aanbrongen-schono looflaag
o
o V Functiegericht, aanbrengen leeflaag achtergrondwaardekwalltei-t
o VI Functiegericht, aanbrengen leoflaag BGW kwaliteit
o VI
V-ll1_NeP van 4s&i44g
o
ONDERGROND
1 Stabiele eindsituatie geei-res1 iotreiniging, geen zorgmaatregelen na sanering
II Stabiele eindsituatie, kleine restverontreiniging, passieve zorg na sanering
o
o
o
o

IV Rectvorontrciniging met- monitoring
V-R
ing-ing met IBC maatregel
VI Niet van toepassing

13 Functie van het terrein (Deze vraag alleen beantwoorden indien de uitgevoerde sanering een functiegerichte sanering
betrof (zie vraag 12, II tot en met VII en toelichting)
is de huidige functie van het terrein dezelfde als
ten tijde van de melding?
: nee
zo niet, wat is de huidige functie?
: Betuweroute, functie c
(Als functies worden onderscheiden: a. wonen en intensief gebruikt
(openbaar) groen; b. extensief gebruikt (openbaar) groen;
c. bebouwing en verharding; d. landbouw en natuur)

-

-

14 Wat was de bestemming en de hoeveelheid van de afgevoerde grond?
Reinigen
67,74 ton
o
o Storten
ton
o Hergebruik
ton
o Tijdelijke opslag
15 Wat was de kwaliteit en hoeveelheid van de aangevoerde grond?
o Schoon
ton
o Verontreinigd
ton

-

aangevuld bij aanleg Betuweroute

16 Was er sprake van een in-situ sanering?

: nee

17 Welke terugsaneerwaarde is gerealiseerd?
VASTE BODEM

GRONDWATER

net boven waarele
<S waarde
<T waarde
<T waarde
<1 waarde
<1 waarde
>4wa—>4—waafde
terugsaneerwaarden zijn vastgesteld in het deelsaneringsplan
-

-

18 Wat is totale oppervlakte gesaneerde grond?

: 1100 m2

19 Wat is totaal bodemvolume gesaneerd grondwater?
: n.v.t.
(Let op, het gaat hierbij om gesaneerde m3verontreinigd grondwater, niet om de onttrokken m3)
20 Hoeveel bedroegen de uiteindelijke saneringskosten (zie toelichting)?

: € ...............................(.mcl. BTW)

ONDERSTAANDE VRAGEN INVULLEN INDIEN (REST)VERONTREINIGING NA SANEREN ACHTERBLIJFT

21 Restverontreiniging (zie toelichting)
is de restverontreiniging in aard en omvang conform het saneringsplan?
waar bevindt zich de restverontreiniging (meerdere antwoorden mogelijk)?
o Bovengrond
o Ondergrond
o Grondwater

:

-

ja

-

-

-

-

-

-

wat is de daadwerkelijke aard en omvang van de restverontreiniging?
stoffen
omvang
: ............................m3
wat is de daadwerkelijke aard en omvang van de restverontreiniging?
stoffen
omvang
............................ m3

-

zie Nader onderzoek

. ......................................................................................................

-

zie Nader onderzoek

22 Strekt de restverontreiniging zich uit buiten de locatie?
Zo ja, een lijst bij het evaluatierapport voegen van eigenaren/gebruikers (mcl. adressen) van percelen met een
Restverontreiniging
N.V.T
-

23 Zorgmaatregelen
zijn er zorgmaatregelen in het evaluatierapport aangegeven?
:
zo ja, welke zorgmaatregelen worden getroffen (meerdere antwoorden mogelijk; zie toelichting)?
o Registratie met gebruiksbeperkingen
o Monitoring (monitoringsplan uitgewerkt)
o Actieve nazorgmaatregelen (maatwerk met nazorgplan)
-

-

nee
N.V.T.

24 Welke gebruiksbeperkingen gelden er voor de:
o Bovengrond
: geen
o Ondergrond
: geen
o Grondwater
: geen
(Als gebruiksbeperkingen worden onderscheiden: a. een graasverbod voor vee; b. een consumptieverbod voor gewas; c.
een verbod op bouwactiviteiten; d. een verbod op graafactiviteiten; e. een verbod op het betreden van een locatie; f. een
verbod op het onttrekken van grondwater; g. overige, ni

.

25 Communicatie en afspraken
zijn eigenaren/gebruikers reeds op de hoogte gesteld van de
aanwezigheid van een rest-verontreiniging op hun perceel en
eventuele gebruiksbeperkingen?
zijn er schriftelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld tussen saneerder,
eigenaar van het terrein en gebruikers, over het naleven van de
de gebruiksbeperkingen?
-

:

N.V.T.

:

N.V.T

-

Verklaring en ondertekening (zie toelichting)

Naar waarheid ingevuld :

datum 31 maart 2004

-

handtekening opdrachtgever/gemachtigc

Het volledig ingevulde meldingsformulier en
de over te leggen bescheiden dient u te zenden aan:
Provincie Gelderland
Dienst Milieu en Water
Onderafdeling Bodembeheer
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Voor vragen en/of informatie kunt u contact
opnemen met de onderafdeling
Bodembeheer,
telefoon: (026) 359 99 90
e-mail: bodembeheer©prv.gelderland.nl
Telefax: (026) 359 94 80

TOELICHTING BIJ HET MELDINGSFORMULIER EVALUATIERAPPORT
In verband met de beleidsontwikkelingen rondom functiegericht en kosteneffectief saneren en de beleidsmatige monitoring is het
meldingsformulier evaluatierapport opgesteld. Doel van het formulier is om gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de
registratie van de na een sanering aanwezige gebruiksbeperkingen en eventuele nazorgverplichtingen.
Voorts zijn het Ministerie van VROM en de bevoegde gezagen overeengekomen dat het noodzakelijk is om bepaalde gegevens te
verkrijgen om te kunnen bezien of de voor bodemsanering gestelde doelstellingen in het NMP III worden gerealiseerd. Deze
beleidsmatige monitoring betreft onder andere informatie over aantallen en aard van afgeronde saneringen.
De in het formulier opgenomen vragen betreffen derhalve deze aspecten van het evaluatierapport en daarnaast belangrijke
wijzigingen in de gegevens zoals die zich in de tijd tussen het indienen van het 'formulier melding bodemverontreiniging/
bodemsanering' en het indienen van het evaluatierapport hebben voorgedaan.
Het ingevulde formulier dient gelijktijdig met het evaluatierapport bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Indien voor de
beoordeling van het evaluatierapport relevante gegevens ontbreken in het formulier, zal dit invloed hebben op de termijn van
beoordeling.

•

vraag 1: Gevalsnaam, gemeente, gevalsnummer, ~nummer
Gevaisnaam
Dit is de naam waaronder het geval bij het bevoegd gezag staat geregistreerd. Deze naam staat op de correspondentie met het
bevoegd gezag vermeld.
Gemeente
Hiermee wordt de gemeente bedoeld waar het geval van bodemverontreiniging zich bevindt.
GE-code
Dit is het nummer/de code waaronder het geval van bodemverontreiniging bij het bevoegd gezag staat geregistreerd. Dit nummer
staat vermeld op de correspondentie met het bevoegd gezag.
MW-nummer
Dit is het nummer dat aan de beschikking, genomen op basis van artikel 39 Wbb, is toegekend (instemming saneringsplan). Dit
nummer staat vermeld boven de beschikking.
vraag 2: Opdrachtgever / gemachtigde
De opdrachtgever is de initiatiefnemer tot de bodemsanering. De opdrachtgever kan een adviseur machtigen om de zaken met
betrekking tot de sanering te behartigen. In dat geval dient een ingevuld machtigingsformulier mee retour te worden gezonden. Dit
laatste is niet nodig indien de machtiging reeds bij de eerste melding dan wel later is geschied en tevens de evaluatie omvat. Indien
er sprake is van een gemachtigde, kan het meldingsformulier ook worden ondertekend door de gemachtigde.
vraag 3: Wijziging zakelijk of persoonlijke gerechtigden
Met wijzigingen met betrekking tot zakelijk gerechtigden worden bedoeld na de melding gevestige zakelijke rechten ten behoeve
van een derde. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld opstalrechten of erfdienstbaarheden.
Met wijzigingen met betrekking tot persoonlijke gerechtigden worden bedoeld na de melding gevestigde rechten ten behoeve van
derden, zoals huur- of pachtaanspraken dan wel andere gebruiksrechten ten aanzien het betrokken perceel of gebied.
vraag 4: Bestemming en gebruik van de locatie
Als bestemmings- en gebruiksmogelijkheden worden door ons onder andere onderscheiden: wonen met moestuin, wonen met
tuin, wonen zonder tuin, bedrijven/kantoren, industrie, recreatie, braakliggend, openbaar groen, infrastructuur/verkeer, voikstuin,
weiland, (glas)tuinbouw, akkerbouw, natuurgebied, openbare gebouwen, waterbodem, overige (namelijk...).
vraag 9: Type uitgevoerde sanering
Volledige sanering
Met de term (volledige) sanering wordt iets anders bedoeld dan verwijdering van alle verontreiniging. De term houdt in dat de
sanering betrekking heeft op het gehele geval van bodemverontreiniging. Dit betekent dat voor het geval geen verdere maatregelen
meer nodig zijn, uitgezonderd de nazorg (Zie ook Gelderse beleidsnota bodemsanering Deel 2: Uitvoering en toetsing).
Volledige langlopende sanering
Een sanering kan als volledig langlopend worden geregistreerd als het eerste ijkmoment van de sanering is behaald en dit door
middel van een goedgekeurde voorgangsrapportage is vastgelegd. Dit geldt alleen voor langlopende saneringen waarbij de
eindevaluatie niet binnen een jaar na het ijkoment is te verwachten.
Gefaseerde sanering
Een (volledige) sanering van een geval van bodemverontreiniging kan (artikel 38 lid 4 Wbb) in fases bereikt worden.Daarbij mag
er geen sprake zijn van een "open eind constructie". In het saneringsplan staan de diverse fases omschreven en staat het tijdstip
waarop de sanering van het gehele geval is afgerond.
Deelsanering
In bijzondere situaties is het toegestaan (artikel 40 Wbb) slechts een deel van het geval van bodemverontreiniging te saneren. Er
worden dan nog geen afspraken gemaakt over de aanpak van het overig deel van het geval van bodemverontreiniging. Dit is alleen
in bepaalde omstandigheden mogelijk (Zie genoemde beleidsnota). In voorkomende gevallen verdient het aanbeveling in een
vooroverleg

de mogelijkheden van een deelsanering te verkennen.
vraag 11/12: Saneringsresultaat
Voor een uitgebreide toelichting op de vraag 12 wordt verwezen naar de Gelderse beleidsnota bodemsanering Deel 2: Uitvoering
en toetsing. Op een aantal begrippen wordt kort ingegaan.
Functiegericht
De bovengrond is functiegericht gesaneerd conform nieuw beleid. De grond voldoet aan de bodemgebruikswaarden die bij de
betreffende functie horen, of eventueel aan de specifieke gebiedswaarden.
Stabiele eindsituatie binnen 30 jaar, kleine of grote restverontreiniging
De verontreiniging in de ondergrond is zo veel mogelijk kosteneffectief verwijderd (trede 2 of 3 conform "Doorstart A5"), en maximaal
30 jaar na de aanvang van de sanering zal een stabiele eindsituatie ontstaan.
Van een stabiele eindsituatie is sprake indien geen verdere verspreiding van de restverontreiniging meer optreedt. Voorts moet een
stabiele eindsituatie milieuhygiënisch acceptabel zijn en mag zij niet leiden tot (economische) schade bij derden.
Sanering met eeuwigdurende actieve nazorg inclusief mobiel maatwerk
Na de sanering is een (mobiele) restverontreiniging achtergebleven die eeuwigdurende actieve nazorg behoeft. Hiervoor zijn fysieke
maatregelen getroffen die in stand worden gehouden om de (mobiele) verontreiniging te isoleren, te beheersen (lBC) en/of te
controleren. Deze saneringsoplossingen worden als maatwerk beschouwd.
Functiegerichte waterbodemsanering
Het saneringsresultaat is gericht op de functie van het oppervlaktewater en/of de omgeving daarvan.
vraag 13: Functies
Bij functiegericht saneren worden de volgende functies onderscheiden:
wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen hieronder wordt verstaan: tuinen, moestuinen, volkstuinen, speelterreinen,
recreatiegebieden en intensief gebruikt openbaar groen zoals, parken en groen tussen flats;
extensief gebruikt (openbaar) groen hierbij horen: wegbermen, groen bij kantoorgebouwen en industrieterreinen en braakliggend
terrein;
bebouwing en verharding onder verharding wordt onder meer verstaan stelconplaten, beton, asfalt en flinke oppervlakten
aaneengesloten bestrating met klinkers en tegels;
landbouw en natuur.
-

-

-

vraag 20: Saneringskosten
Onder saneringskosten wordt verstaan dat geld dat is besteed aan saneringsmaatregelen, vallende onder de posten zoals ook
genoemd in de circulaire 'Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming' (Stcrt. 4, 8 januari 1998). Bij
de uitgaven moeten de geraamde, gekapitaliseerde kosten voor nazorg worden opgeteld.
vraag 21: Restverontreiniging
Iedere voorziene of niet-voorziene verontreiniging die na sanering van het geval achterblijft.
vraag 23: Zorgmaatregelen
Registratie
Het bevoegd gezag zorgt voor kenbaarheid van de aanwezige restverontreiniging en eventuele gebruiksbeperkingen door kadastrale
registratie of met behulp van een bodeminformatiesysteem. De saneerder of de eigenaar ziet toe op het instandhouden van het
huidige gebruik en de gerealiseerde saneringsmaatregelen. Bij alle saneringen volgens standaardaanpak of strenger beperkt de
zorg zich tot registreren.
Monitoring
In bepaalde gevallen volgt de saneerder of de eigenaar na afloop van de sanering de restverontreiniging actief door gedurende een
bepaalde periode te meten. Monitoring is noodzakelijk bij saneringen die minder ver gaan dan de standaardaanpak in situaties
waarin alsnog ongewenste verspreiding van verontreinigingen kan optreden.
Actieve nazorgmaatregelen
Er is sprake van actieve nazorg in die situaties waar voorzieningen in stand dienen te worden gehouden om contact met en
verspreiding van verontreinigingen actief tegen te gaan. Het verschil tussen deze categorie en de categorie monitoring is dat er actief
en permanent maatregelen dienen te worden genomen om de voorzieningen in stand te houden en daarmee (acute) risico's te
vermijden.
Ondertekening
Het formulier dient te worden getekend door de opdrachtgever of diens gemachtigde.
CHECKLIST VOOR DE OVER TE LEGGEN BESCHEIDEN
Bij het evaluatierapport dienen de volgende bescheiden te worden overlegd:
meldingsformulier evaluatierapport
indien een restverontreiniging achterblijft: actuele kadastrale kaart (afkomstig van een kadastraal plan, voorzien van
kadastrale gemeente, sectie en bladnummer) voorzien van streefwaardecontour grond, interventiewaardecontour
grond streefwaardecontour grondwater en interventiewaardecontour grondwater en gegevenstabel conform provinciale

eisen.
indien een restverontreiniging achterblijft: een geactualiseerd zorgplan
Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend: Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor een melding niet-ontvankelijk
te
verklaren of de beschikkingstermijn te schorsen, indien de bij de melding verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de
beoordeling
van de melding of de voorbereiding van de beschikking op het evaluatierapport. De melding kan, nadat de melder de gelegenheid heeft
gehad binnen
een door ons gestelde termijn de melding aan te vullen en hij dit niet doet, door ons niet ontvankelijk worden verklaard.

.
.

