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ONTWERPBESLUIT 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In 2005 is door u een saneringsplan opgesteld en door ons goedgekeurd bij besluit van 23 juni 

2005 (met kenmerk MW2005.3012). Hiervan is een evaluatierapport opgesteld: 

“Evaluatieverslag periode 1”, Royal Haskoning DHV, d.d. 30 oktober 2013.  Op 13 maart 2014 

hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het evaluatieverslag van fase 1 (met zaaknummer 

2013�018058).  De resultaten van fase 1 heeft geleid tot bijstelling van het saneringsplan. Op 

18 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland ingestemd met het gewijzigd 

saneringsplan: “Wijziging Saneringsplan Koxkampseweg 14 – 20 te Zaltbommel”, Royal 

Haskoning DHV, d.d. 6 februari 2014 (met kenmerk 01822760).  

                                                                              

Evaluatie eerste deel tweede fase sanering: Fase 2A (periode 2014�2017) 

Op 19 juli 2018 hebben wij het onderstaande document ontvangen. 

• Evaluatieverslag periode 2 Bodemsanering van Voordenpark te Zaltbommel, Royal 

HaskoningDHV, 17 juli 2018, referentie: BE5800_T&P_RP_1807170830 

In dit evaluatieverslag zijn de onderzoeksresultaten van het eerste deel van de tweede fase 

(Fase 2A) van de grondwatersanering in de periode 2014�2017 weergegeven.  

  

Ontwerpbesluit 

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de uitgevoerde sulfaatinjecties niet hebben geleid tot een 

versnelling van de natuurlijke afbraak van benzeen.  Daarnaast heeft de actieve 

grondwateronttrekking niet geleid tot een betere verspreiding van de sulfaatoplossing. Voor 

het vervolg van de grondwatersanering wordt voorgesteld om te stoppen met de 

sulfaatinjecties.  
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Door middel van monitoring zal in de periode 2018 tot 2024 worden getoetst of er wordt 

voldaan aan de saneringsdoelstelling, te weten het bereiken van een stabiele eindsituatie. Er 

vindt een jaarlijkse monitoring plaats. De monitoringspeilbuizen zijn weergegeven in tabel 8.2 

van het evaluatieverslag.  

  

Wij stemmen in met het ingediend evaluatieverslag van fase 2A en met de invulling van de 

uitvoering van de sanering fase 2B voor de periode 2018�2024. 

  

De grondwateronttrekkingen van Sachem wordt niet meer als een actieve saneringsmaatregel 

in de periode 2018�2024 beschouwd. Het kan echter wel als onderdeel van een 

terugvalscenario worden ingezet bij ongewenste verspreiding van benzeen. Vanuit de Wet 

bodembescherming kan de actieve grondwateronttrekking worden beëindigd.   De 

grondwateronttrekking heeft ook een functie voor de bedrijfsvoering als koelwater. Dit wordt 

echter in een andere vergunning geregeld (Waterwet) waarop deze beschikking geen 

betrekking heeft. De afbouw van de grondwateronttrekking dient in dat kader te worden 

behandeld. 

  

Besluitvormingsprocedure 

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de procedure van hoofdstuk 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit pas genomen wordt nadat het 

ontwerp ter inzage is gelegd en belanghebbenden de gelegenheid hebben gehad hun mening te 

geven over ons voorstel. 

  

Zienswijzen 

Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over ons voorstel. Wij 

geven daarom kennis van dit besluit op de site www.gelderland.nl onder 

actueel/bekendmakingen. In deze kennisgeving staat waar en gedurende welke periode u het 

ontwerpbesluit en bijbehorende stukken kunt inzien. Wilt u een zienswijze indienen dan kan 

dit door schriftelijke toezending aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 

6800 GX Arnhem of via de e�mail post@gelderland.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

Jan Markink Pieter Hilhorst 

Plv. Commissaris van de Koning Secretaris 
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Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 

39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40 en 55) inclusief de daarbij behorende 

regelgeving en de volgende beleidsdocumenten: 

� Circulaire bodemsanering 2009, gewijzigd 2013; 

� De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012". 

 
 


