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Besluit instemming evaluatieverslag BUS
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Onderwerp

Op 14 juni 2017 ontvingen wij een evaluatieverslag van fase 2 van de
sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat
om de bodemverontreiniging/sanering, gelegen op de locatie Lange
Dreef 4a in Culemborg (GE021601389).
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In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie reeds een
BUS-melding categorie immobiel beoordeeld. Uit het evaluatieverslag
blijkt dat de sanering inmiddels heeft plaatsgevonden.
In dit besluit naar aanleiding van het evaluatieverslag geven wij aan of
gesaneerd is overeenkomstig het BUS.
Besluit
Op basis hiervan stellen wij het volgende vast:
Wij stemmen in met het evaluatieverslag, er is gesaneerd volgens het
BUS.
Motivering
De afronding van de sanering hebben wij beoordeeld op grond van het
BUS-meldingsformulier evaluatieverslag sanering. Hieruit blijkt dat de
verontreiniging met zware metalen en PAK ter plaatse van het
voormalige poortgebouw is gesaneerd door middel van ontgraving (2,0
m-mv) tot onder de achtergrondwaarde. De putwand richting de weg
Burgemeester van Hoytemalaan is niet bemonsterd maar afgedekt met
geotextiel. Door het adviesbureau is ervan uitgegaan dat deze wand
nog verontreinigd is. De ontgraving is aangevuld met gebiedseigen
grond die voldoet aan kwaliteit achtergrondwaarde. De ontgraven
grond (zand en klei) zijn als twee aparte partijen afgevoerd naar een
erkende verwerker.
Grondslag
Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name
artikel 39b) en het BUS inclusief de bijbehorende regelgeving.
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Mogelijke herziening
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde
gegevens. Bij de voorbereiding van dit 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 de feitelijke situatie is veranderd, dan
behouden wij ons het recht voor dit besluit te herzien. Wij achten ons
niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.
Rechtsmiddelen
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.
Vragen
Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw C. Otten,
telefoonnummer: (026) 377 18 35. Wij verzoeken u eventuele
aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt
u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

C.J. Fledderus
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem
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