Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
E
W. ofgv.nl

@ofgv.nl

Van:
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 14:21
Aan:
Onderwerp: RE: Bekend zijn EOD met analyseresultaten Plan van Aanpak d.d. 30 juni 2017
Hoi
Goed plan om de EOD te gaan bellen. Vrees dat wij van de EOD niks zullen krijgen.
Met vriendelijke groeten,

Schoemaker advocaten
Keizerstraat 19
7411 HD Deventer

postadres:
Postbus 454
7400 AL Deventer
Kvk nr: 08194141

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten, waarvoor het beroepsgeheim geldt
van de advocaat. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht,
geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Schoemaker advocaten is niet aansprakelijk wanneer de informatie in deze e-mail niet
correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, of indien er schade ontstaat als gevolg van deze e-mail. Schoemaker advocaten kan niet ervoor instaan dat het bericht vrij
is van onderschepping of manipulatie, door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor het overbrengen van elektronische berichten en van
virussen.
This message is intended for the addressee only. This message (including any attachments) may hold confidential and/or attorney/client-privileged information. If you
have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete his message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this
message in whole or in part is forbidden. Schoemaker advocaten disclaims any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained
in this message, or in case of damage resulting from this e-mail message. Schoemaker advocaten cannot guarantee that the message received by you has not been
intercepted and/or manipulated, by third parties or by computer programmes used to transmit messages and viruses.

Van:
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 13:26
Aan:
Onderwerp: FW: Bekend zijn EOD met analyseresultaten Plan van Aanpak d.d. 30 juni 2017
Hallo
Er is weer informatie binnengekomen in de KNSF-zaak.
Ik wacht volgens mij nog steeds op informatie van de EOD.
Een belletje er aan wagen?
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Met vriendelijke groeten,

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T.
E.
W. ofgv.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 9:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Bekend zijn EOD met analyseresultaten Plan van Aanpak d.d. 30 juni 2017

Geachte heer

,

Hierbij stuur ik u het rapport: ‘Uitvoeringsplan t.b.v. explosievenopsporing van het KNSF-terrein te Muiden’ met
documentnummer 170-007 d.d. 26 mei 2008. Het document kunt u hier downloaden.
Met vriendelijke groeten,

Explosive Clearance Group BV

Van:
Datum: 12 februari 2018 om 17:50:53 CET
Aan: "
Kopie:
Onderwerp: FW: Bekend zijn EOD met analyseresultaten Plan van Aanpak d.d. 30 juni 2017
Dag
Zou jij bijgaand rapport nog een keer willen mailen?
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Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
E
W. ofgv.nl

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 15:48
Aan:
CC: '
Onderwerp: RE: Bekend zijn EOD met analyseresultaten Plan van Aanpak d.d. 30 juni 2017
Geachte heer

,

Bedankt voor uw onderstaande berichten.

1

Uw verzoek

In uw berichten verzoekt u KNSF om (1) de aanmelding van het opsporingsproject van de ECG voor
explosieven bij EOD, (2) de schriftelijke melding van de ECG namens de gemeente inzake de datum
van beëindiging van de opsporingswerkzaamheden en (3) de Omgevingsdienst richtlijnen voor het tot
ontploffing brengen van explosieven, indien beschikbaar, aan u te verstrekken. Voorts refereert u in
uw berichten aan analyseresultaten van de grond en het water ter plaatse van de springplaats van 28
april 2017 en 1 mei 2017.

2

Inleiding

Op het KNSF terrein zijn in verband met het voormalige gebruik van het terrein als kruitfabriek en
voor opslag van WOII munitie van oudsher explosieven aanwezig. Het traject voor opsporing van
explosieven door ECG is derhalve een traject dat al geruime tijd loopt; het is reeds in 2013 bij de
EOD aangemeld. Dit opsporingstraject staat bij de EOD bekend onder UO-nummer 2015-1256-072.
Dit nummer is ook vermeld op alle overdrachtsformulieren.

3

Informatie

KNSF beschikt niet over een door u verzochte schriftelijke melding van ECG, namens de gemeente,
over de datum van beëindiging van de opsporingswerkzaamheden. Voor wat betreft de richtlijnen
over het tot ontploffing brengen van explosieven geldt dat KNSF eerder bij de EOD een werkplan
voor het ruimen van de explosieven heeft opgevraagd. Een dergelijk plan heeft KNSF niet van de
EOD mogen ontvangen, een dergelijk plan blijkt EOD niet te hebben opgesteld. Nadere informatie
over de aanpak van EOD voor het tot ontploffing brengen van explosieven kan de KNSF u derhalve
niet doorsturen.
KNSF begrijpt uit uw berichten dat de Omgevingsdienst nadere informatie tracht op te vragen in
verband met het verzoek dat door KNSF eerder bij de Omgevingsdienst (onder meer bij brief van 22
november 2017) is gedaan, om de EOD in haar hoedanigheid van de vervuiler / veroorzaker
rechtstreeks op sanering van de bodem en het grondwater op de springplaats en de vindplaats van
de springstof aan te spreken.

4

Sanering springplaats

Zoals u uit het plan van aanpak voor de sanering van 30 juni 2017 en uit tijdens een mondeling
onderhoud aan u getoonde resultaten bekend is, is de sanering van de springplaats nagenoeg
voltooid. KNSF acht een (handhavings)verzoek tot sanering aan EOD dan ook niet langer opportuun,
met uitzondering van de afvoer en verwerking van de verontreinigde grond die nu is opgeslagen in
depots.
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KNSF is echter onverminderd van mening dat de EOD de verontreiniging heeft veroorzaakt en
daarvoor verantwoordelijk is. KNSF blijft dan ook voornemens om de kosten en schade die zij heeft
geleden als gevolg van de veroorzaakte verontreiniging op de EOD te verhalen. KNSF is hierover al
vrijwel direct na het springen van de explosieven, al sinds juli 2017, met de EOD in contact.

5

Sanering vindplaats

Voor de bodem- en grondwaterverontreiniging op de vindplaats van de springstof geldt dat de
sanering nog moet aanvangen. Voor wat betreft de bodem- en grondwaterverontreiniging op de
vindplaats verzoekt de KNSF de Omgevingsdienst derhalve nogmaals om u ter bewerkstelliging van
de sanering en afvoer van de verontreinigde grond en het verontreinigde grondwater rechtstreeks tot
de EOD te wenden. Dit staat los van het feit dat de KNSF zich inspant om de sanering van grond en
grondwater op te pakken.

6

Overleg

De plannen voor het verwerken van het zand afkomstig van de springplaats en voor het saneren van
het grondwater aldaar en voor het saneren van grond en grondwater van de vindplaats zijn vrijwel
gereed. Wij verwachten die begin volgende week aan u ter beschikking te kunnen stellen. Op basis
daarvan willen wij graag een onderhoud met betrokkenen bij de Omgevingsdienst, waaronder een
afvaardiging van het management. Wij stellen voor dat dit in week 8 plaats vindt. Kunt u aangeven of
dit past op maandag 19 februari, woensdag 21 februari of donderdag 22 februari?

Met vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 15:01
Aan:
Onderwerp: Bekend zijn EOD met analyseresultaten Plan van Aanpak d.d. 30 juni 2017
Geachte heer
Op onderstaande mail mocht ik nog geen antwoord van u ontvangen.
Zou u mij alsnog kunnen berichten?
Alvast vriendelijk dank hiervoor.
Met vriendelijke groeten,
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Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
E.
W. ofgv.nl

Van:
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 11:21
Aan:
Onderwerp: Bekend zijn EOD met analyseresultaten Plan van Aanpak d.d. 30 juni 2017

Geachte heer
Als bijlage 2 bij het Plan van aanpak voor de sanering van 30 juni 2017 zijn
analyseresultaten van de grond en het water ter plaatse van de springplaats op
het KNSF-terrein gesloten.
Deze resultaten dateren van 28 april 2017 en 1 mei 2017.
Weet u of die resultaten direct, maar in ieder geval voor 30 juni 2017, zijn
besproken met de EOD?
De EOD heeft de explosieven - voor zover mij nu bekend is - in de periode vanaf
21 maart 2017 tot medio juli 2017 laten ontploffen.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,

Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde
gegevens die uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen
maar bent u niet de geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de
afzender van deze e-mail hiervan op de hoogte. Dit kan door deze e-mail te beantwoorden of
telefonisch contact op te nemen met de afzender. Het is niet toegestaan om een e-mail die niet
voor u bestemd is te openbaren, te vermenigvuldigen, te bewaren, te verspreiden of te
verstrekken aan derden. Verwijder de e-mail daarom uit uw systeem. Aan dit bericht inclusief de
bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Een opdracht van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig
als daar een overeenkomst met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een
tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van
OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een beperking van de
aansprakelijkheid in. U kunt de voorwaarden vinden op de internetpagina van de OFGV. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden en die van u in het bijzonder wijst de
OFGV hierbij uitdrukkelijk af.

Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde
gegevens die uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen
maar bent u niet de geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de
afzender van deze e-mail hiervan op de hoogte. Dit kan door deze e-mail te beantwoorden of
telefonisch contact op te nemen met de afzender. Het is niet toegestaan om een e-mail die niet
voor u bestemd is te openbaren, te vermenigvuldigen, te bewaren, te verspreiden of te
verstrekken aan derden. Verwijder de e-mail daarom uit uw systeem. Aan dit bericht inclusief de
bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Een opdracht van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig
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als daar een overeenkomst met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een
tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van
OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een beperking van de
aansprakelijkheid in. U kunt de voorwaarden vinden op de internetpagina van de OFGV. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden en die van u in het bijzonder wijst de
OFGV hierbij uitdrukkelijk af.

Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde gegevens die
uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen maar bent u niet de
geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de afzender van deze e-mail hiervan op de
hoogte. Dit kan door deze e-mail te beantwoorden of telefonisch contact op te nemen met de afzender. Het is niet
toegestaan om een e-mail die niet voor u bestemd is te openbaren, te vermenigvuldigen, te bewaren, te
verspreiden of te verstrekken aan derden. Verwijder de e-mail daarom uit uw systeem. Aan dit bericht inclusief de
bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een opdracht
van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig als daar een overeenkomst
met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen
zijn de algemene voorwaarden van OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een
beperking van de aansprakelijkheid in. U kunt de voorwaarden vinden op de internetpagina van de OFGV. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden en die van u in het bijzonder wijst de OFGV hierbij
uitdrukkelijk af.

Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde gegevens die
uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen maar bent u niet de
geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de afzender van deze e-mail hiervan op de
hoogte. Dit kan door deze e-mail te beantwoorden of telefonisch contact op te nemen met de afzender. Het is niet
toegestaan om een e-mail die niet voor u bestemd is te openbaren, te vermenigvuldigen, te bewaren, te
verspreiden of te verstrekken aan derden. Verwijder de e-mail daarom uit uw systeem. Aan dit bericht inclusief de
bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een opdracht
van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig als daar een overeenkomst
met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen
zijn de algemene voorwaarden van OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een
beperking van de aansprakelijkheid in. U kunt de voorwaarden vinden op de internetpagina van de OFGV. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden en die van u in het bijzonder wijst de OFGV hierbij
uitdrukkelijk af.
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This message is intended for the addressee only. This message (including any attachments) may hold confidential and/or attorney/client-privileged information. If you
have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete his message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this
message in whole or in part is forbidden. Schoemaker advocaten disclaims any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained
in this message, or in case of damage resulting from this e-mail message. Schoemaker advocaten cannot guarantee that the message received by you has not been
intercepted and/or manipulated, by third parties or by computer programmes used to transmit messages and viruses.

Van:
Verzonden: vrijdag 2 februari 2018 16:15
Aan:
Onderwerp: FW: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven
Hallo
De EOD wil graag wat meer achtergrondinformatie hebben over het hoe en waarom van ons verzoek.
Kun jij deze informatie op de mail zetten zodat ik hem kan berichten hierover?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T.
E.
W. ofgv.nl

Van:
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 14:07
Aan:
Onderwerp: RE: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven
Geachte heer

,

Dank voor uw e-mail en mijn excuses voor de vertraging.
In uw vorige e-mail gaf u aan dat de Omgevingsdienst namens de provincie Noord-Holland bezig is met het een geval van
bodemverontreiniging ter plaatse van het perceel Kruitpad 16 in Muiden.
Dit perceel is in eigendom van de Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabrieken Vastgoed II B.V. (KNSF).
Voordat ik nader in ga op uw verzoek zou ik graag vernemen wat hier de achtergrond van is. Namens wie is het verzoek gedaan
en met welk doel?
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Met vriendelijke groet,

........................................................................
Explosieven OpruimingsDienst Defensie
Sm Scheickkazerne| MPC 53V | Zeisterspoor 12 | 3769AP
Postbus 90004| 3509AA | Soesterberg
........................................................................

Om bezoek aan de EODD soepel te laten verlopen kan de defensiepas voor 1 dag geautoriseerd worden voor
toegang tot de SM Scheickkazerne.
Daarvoor dient u tenminste 5 dagen voor het bezoek zich aan te melden op: EODD.S2@mindef.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 11:10
Aan:
Onderwerp: FW: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven

Geachte heer
Op de onderstaande mail met verzoek om informatie mocht ik van u nog geen reactie
ontvangen.
Zou u binnenkort de mail kunnen beantwoorden en de gevraagde documenten kunnen
aanleveren?
Alvast bedankt hiervoor.
Met vriendelijke groeten,

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

3

E.
W. ofgv.nl

Van:
Verzonden: maandag 22 januari 2018 9:36
Aan:
'
Onderwerp: RE: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven

Geachte heer

,

Hartelijk dank voor uw reactie.
Fijn dat u de door mij benodigde informatie wilt vergaren.
De locatie waar het om gaat betreft het perceel Kruitpad 16 in Muiden.
Hopelijk kunt u de gevraagde informatie op korte termijn verstrekken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T.
E.
W. ofgv.nl

Van:
Verzonden: maandag 22 januari 2018 9:11
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven

Geachte heer

,

Binnen onze staf zal gekeken worden naar de informatie welke door u benodigd is.
Kunt u mij aangeven om welke locatie het gaat welke in onderstaande mail aangegeven is?
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te worden.
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Met vriendelijke groet,

........................................................................
Explosieven OpruimingsDienst Defensie
Sm Scheickkazerne| MPC 53V | Zeisterspoor 12 | 3769AP
Postbus 90004| 3509AA | Soesterberg
........................................................................

Om bezoek aan de EODD soepel te laten verlopen kan de defensiepas voor 1 dag geautoriseerd worden voor
toegang tot de SM Scheickkazerne.
Daarvoor dient u tenminste 5 dagen voor het bezoek zich aan te melden op: EODD.S2@mindef.nl

Van:
Verzonden: vrijdag 19 januari 2018 15:30
Aan:
Onderwerp: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven

Geachte heer
Zojuist sprak ik u telefonisch.
Ik heb u gevraagd om de EOD-richtlijn en het bijbehorende IFCO-rapport.
U was niet direct bekend met deze richtlijn en het rapport en hebt mij gevraagd om deze
documenten via de mail bij u op te vragen.
Naast de gevraagde EOD-richtlijn en het IFCO-rapport zou ik nog graag de volgende
informatie van u ontvangen:
Alle informatie (verordeningen/beleid enzovoort) die betrekking hebben op het gecontroleerd
tot ontploffing laten brengen van explosieven.
De reden van het opvragen van deze informatie is dat de OFGV namens het bevoegd gezag
de provincie Noord-Holland bezig is met een geval van bodemverontreiniging welke is
ontstaan door het gecontroleerd tot ontploffing brengen van explosieven in de bodem.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog een nadere toelichting willen hebben op mijn verzoek dan hoor ik dat graag van
u.
Kunt u mij binnen twee werkdagen laten weten of u de gevraagde informatie kunt
verstrekken?
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
5

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
E.
W. ofgv.nl

Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde gegevens die
uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen maar bent u niet de
geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de afzender van deze e-mail hiervan op de
hoogte. Dit kan door deze e-mail te beantwoorden of telefonisch contact op te nemen met de afzender. Het is niet
toegestaan om een e-mail die niet voor u bestemd is te openbaren, te vermenigvuldigen, te bewaren, te
verspreiden of te verstrekken aan derden. Verwijder de e-mail daarom uit uw systeem. Aan dit bericht inclusief de
bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een opdracht
van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig als daar een overeenkomst
met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen
zijn de algemene voorwaarden van OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een
beperking van de aansprakelijkheid in. U kunt de voorwaarden vinden op de internetpagina van de OFGV. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden en die van u in het bijzonder wijst de OFGV hierbij
uitdrukkelijk af.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde gegevens die
uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen maar bent u niet de
geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de afzender van deze e-mail hiervan op de
hoogte. Dit kan door deze e-mail te beantwoorden of telefonisch contact op te nemen met de afzender. Het is niet
toegestaan om een e-mail die niet voor u bestemd is te openbaren, te vermenigvuldigen, te bewaren, te
verspreiden of te verstrekken aan derden. Verwijder de e-mail daarom uit uw systeem. Aan dit bericht inclusief de
bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een opdracht
van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig als daar een overeenkomst
met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen
zijn de algemene voorwaarden van OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een
beperking van de aansprakelijkheid in. U kunt de voorwaarden vinden op de internetpagina van de OFGV. De
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toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden en die van u in het bijzonder wijst de OFGV hierbij
uitdrukkelijk af.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde gegevens die
uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen maar bent u niet de
geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de afzender van deze e-mail hiervan op de
hoogte. Dit kan door deze e-mail te beantwoorden of telefonisch contact op te nemen met de afzender. Het is niet
toegestaan om een e-mail die niet voor u bestemd is te openbaren, te vermenigvuldigen, te bewaren, te
verspreiden of te verstrekken aan derden. Verwijder de e-mail daarom uit uw systeem. Aan dit bericht inclusief de
bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een opdracht
van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig als daar een overeenkomst
met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen
zijn de algemene voorwaarden van OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een
beperking van de aansprakelijkheid in. U kunt de voorwaarden vinden op de internetpagina van de OFGV. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden en die van u in het bijzonder wijst de OFGV hierbij
uitdrukkelijk af.
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Met vriendelijke groeten,

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
E.
W. ofgv.nl

Van:
Verzonden: maandag 22 januari 2018 9:36
Aan:
Onderwerp: RE: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven

Geachte heer

,

Hartelijk dank voor uw reactie.
Fijn dat u de door mij benodigde informatie wilt vergaren.
De locatie waar het om gaat betreft het perceel Kruitpad 16 in Muiden.
Hopelijk kunt u de gevraagde informatie op korte termijn verstrekken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 06 20 53 47 16
2

E.
W. ofgv.nl

Van:
Verzonden: maandag 22 januari 2018 9:11
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven

Geachte heer

,

Binnen onze staf zal gekeken worden naar de informatie welke door u benodigd is.
Kunt u mij aangeven om welke locatie het gaat welke in onderstaande mail aangegeven is?
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te worden.
Met vriendelijke groet,

........................................................................
Explosieven OpruimingsDienst Defensie
Sm Scheickkazerne| MPC 53V | Zeisterspoor 12 | 3769AP
Postbus 90004| 3509AA | Soesterberg
........................................................................
MDTN *06-500 19433

Om bezoek aan de EODD soepel te laten verlopen kan de defensiepas voor 1 dag geautoriseerd worden voor
toegang tot de SM Scheickkazerne.
Daarvoor dient u tenminste 5 dagen voor het bezoek zich aan te melden op: EODD.S2@mindef.nl

Van:
Verzonden: vrijdag 19 januari 2018 15:30
Aan:
Onderwerp: Opvragen EOD-richtlijn, IFCO-rapport en verordening/beleid met betrekking tot gecontroleerd tot
ontploffing brengen van explosieven

Geachte heer

,

Zojuist sprak ik u telefonisch.
Ik heb u gevraagd om de EOD-richtlijn en het bijbehorende IFCO-rapport.
U was niet direct bekend met deze richtlijn en het rapport en hebt mij gevraagd om deze
documenten via de mail bij u op te vragen.
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Naast de gevraagde EOD-richtlijn en het IFCO-rapport zou ik nog graag de volgende
informatie van u ontvangen:
Alle informatie (verordeningen/beleid enzovoort) die betrekking hebben op het gecontroleerd
tot ontploffing laten brengen van explosieven.
De reden van het opvragen van deze informatie is dat de OFGV namens het bevoegd gezag
de provincie Noord-Holland bezig is met een geval van bodemverontreiniging welke is
ontstaan door het gecontroleerd tot ontploffing brengen van explosieven in de bodem.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog een nadere toelichting willen hebben op mijn verzoek dan hoor ik dat graag van
u.
Kunt u mij binnen twee werkdagen laten weten of u de gevraagde informatie kunt
verstrekken?
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
E.
W. ofgv.nl

Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde gegevens die
uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen maar bent u niet de
geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de afzender van deze e-mail hiervan op de
hoogte. Dit kan door deze e-mail te beantwoorden of telefonisch contact op te nemen met de afzender. Het is niet
toegestaan om een e-mail die niet voor u bestemd is te openbaren, te vermenigvuldigen, te bewaren, te
verspreiden of te verstrekken aan derden. Verwijder de e-mail daarom uit uw systeem. Aan dit bericht inclusief de
bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een opdracht
van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig als daar een overeenkomst
met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen
zijn de algemene voorwaarden van OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een
beperking van de aansprakelijkheid in. U kunt de voorwaarden vinden op de internetpagina van de OFGV. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden en die van u in het bijzonder wijst de OFGV hierbij
uitdrukkelijk af.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
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verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Disclaimer: Deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) bevat informatie of wettelijk beschermde gegevens die
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geadresseerde of bent u niet gerechtigd tot kennisneming, stel dan de afzender van deze e-mail hiervan op de
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bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een opdracht
van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) is pas rechtsgeldig als daar een overeenkomst
met OFGV aan te grondslag ligt ondertekend door een tekeningsbevoegd persoon. Tenzij anders overeengekomen
zijn de algemene voorwaarden van OFGV van toepassing. Deze algemene voorwaarden houden onder andere een
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College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
De heer A. Tekin
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Verzenddatum
30-5-2018

Bijlagen
-

Kenmerk
363429/BHZ_BDM_IS-79368

Onderwerp:
Memo mogelijkheden sanering gevallen bodemverontreiniging KNSF terrein + advies OFGV
over wijze van sanering van beide gevallen van verontreiniging

Geachte heer Tekin,
1. Inleiding
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wil u graag informeren over de
actuele vraagstukken die spelen bij de bodemsanering van het KNSF-terrein in Muiden.
Op het terrein is sprake van meerdere bodemverontreinigingen. Actueel zijn nu twee
gevallen van bodemverontreiniging op het perceel van de voormalige kruitfabriek. Dit
heeft te maken met bouwplannen die het bedrijf KNSF Vastgoed heeft op de locatie.
Tevens gaat deze partij in opdracht van de gemeente Gooise Meren een school bouwen
op de locatie van het voormalige KNSF terrein. Er is daardoor enige urgentie om te
bepalen wat er met de twee gevallen van bodemverontreiniging moet gebeuren.
In deze memo schets ik voor u de twee gevallen van bodemverontreiniging, de
saneringsmogelijkheden per geval van bodemverontreiniging en welke saneringsoptie de
OFGV u adviseert toe te passen in de betreffende gevallen van bodemverontreiniging.
GS van Noord-Holland is op grond van de Wet bodembescherming het bevoegde gezag
voor deze bodemverontreiniging(en). De OFGV heeft het mandaat voor het uitvoeren van
de taken op grond van de Wet bodembescherming. Vanwege de bijzondere gevallen van
bodemverontreiniging – het gaat om verontreiniging van de bodem met niet
genormeerde stoffen – en de belangen die spelen in het gebied – KNSF Vastgoed
(woningen) en gemeente Gooise Meren (school bouwen) – wil de OFGV haar mandaat
uitoefenen na afstemming met/goedkeuring van uw college van GS.
In het hiernavolgende gedeelte zal ik in hoofdstuk 2 eerst de voorgeschiedenis van het
ontstaan van de bodemverontreinigingen schetsen, welke saneringsbeschikkingen er in
het kader van de verontreinigingen op het KNSF-terrein zijn genomen, met welk soort
verontreinigingen – niet genormeerde stoffen – we te maken hebben en welke twee
gevallen van verontreiniging er nu onderscheiden moeten worden.

kenmerk
363429/BHZ_BDM_IS-79368

pagina 2

In hoofdstuk 3 schets ik de beide gevallen van bodemverontreiniging en de mogelijke
saneringswijzen voor deze gevallen. In hoofdstuk 4 tot slot geef ik u advies over welke
saneringswijze voor de beide gevallen volgens de OFGV de beste zouden zijn.
Graag zou ik zien dat uw college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op basis
van deze memo een standpunt inneemt over hoe ik als OFGV deze zaken kan
afhandelen.
2.

Voorgeschiedenis

2.1 Herontwikkeling KNSF-terrein
Op KNSF-terrein in Muiden, een gebied van 70 ha aan het IJmeer in de gemeente Gooise
Meren, vindt momenteel een grootschalige bodemsanering en herontwikkeling plaats om
het gebied geschikt te maken als nieuw woongebied voor de stad Muiden.
In dit gebied heeft sinds de 18e eeuw de kruitfabriek van de Koninklijke Nederlandse
Springstof Fabriek (KNSF) ‘De Krijgsman’ gestaan met diverse gebouwen voor de opslag
en productie van kruit en springstoffen. Door de jarenlange bedrijfsactiviteiten en
ophogingen van het terrein zijn meerdere bodemverontreinigingen ontstaan die
gesaneerd worden om het gebied geschikt te maken voor de nieuwe bestemming.
KNSF Vastgoed is de initiatiefnemer en projectontwikkelaar van de bodemsanering,
herontwikkeling en woningbouw. Zie: https://dekrijgsmanmuiden.nl/
2.2 Raamsaneringsplan 2007
In een GS-beschikking op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) met kenmerk
2007-65917 is op 14 december 2007 ingestemd met het Raamsaneringsplan voor de
deelgebieden 2 en 4 van het KNSF-terrein. Dit zijn de centraal gelegen deelgebieden
waar diverse gebouwen van de kruitfabriek hebben gestaan en daardoor aan deze
activiteiten gerelateerde bodemverontreinigingen voorkomen.
Het Raamsaneringsplan gaat uit van een functiegerichte bodemsanering met een schone
leeflaag van minimaal 1 meter dikte ter plaatse van de woongebieden waardoor er geen
contactrisico’s meer zullen zijn. De mobiele verontreinigingen in de ondergrond worden
dusdanig verwijderd dat geen verdere verspreiding van verontreinigingen meer
plaatsvindt en een stabiele eindsituatie zonder verspreidingsrisico’s ontstaat.
Om het gebied geschikt te maken voor de nieuwe bestemming wordt het integraal
opgehoogd met een laag grond van totaal circa 1,75 tot 2,50 meter dikte. De leeflaag
betreft de bovenste laag vanaf het nieuwe maaiveld. De laag daaronder is de aanvullaag
met daaronder het oorspronkelijk maaiveld of de putbodem van plaatselijke saneringen.
Grond met immobiele verontreinigingen kan opnieuw in het saneringsgebied worden
toegepast in de aanvullaag onder de leeflaag (herschikt).

kenmerk
363429/BHZ_BDM_IS-79368

pagina 3

2.3 Deelsaneringsplan niet-genormeerde stoffen
Op basis van het raamsaneringsplan zijn deelsaneringsplannen opgesteld voor de
specifieke uitvoering per deelgebied of verontreinigingssoort, waarop per plan is
ingestemd door GS.
In een GS-beschikking van 22 december 2009 met kenmerk 2009-78520, met
aanvullende beschikking van 13 mei 2011 met kenmerk 2011-21462, is ingestemd met
het deelsaneringsplan voor de sanering van niet-genormeerde stoffen in deelgebied 2.
De niet-genormeerde stoffen (NGS) zijn hier explosieve stoffen, zoals trinitrobenzeen
(TNB), trinitrotolueen (trotyl of TNT), nitroglycerine (NG) en dinitrotolueen (DNT), die
zijn gebruikt bij de productie van springstoffen, en waarvoor in Nederland geen
specifieke normen bestaan op basis van de Wbb omdat ze zelden worden aangetroffen.
Naast het explosieve gevaar van deze stoffen in hun pure vorm , is er ook een
milieuhygiënisch risico omdat ze toxisch zijn en zich kunnen verspreiden via het
grondwater. Ten behoeve van de beschikking heeft GS in 2010 een second opinion op de
risico’s van niet-genormeerde stoffen laten uitvoeren door onderzoeksinstituut Alterra uit
Wageningen.
Het deelsaneringsplan gaat uit van verwijderen van niet-genormeerde stoffen boven de
terugsaneerwaarden. Beneden de terugsaneerwaarden worden de stoffen geacht niet
meer mobiel te zijn en zich niet of nauwelijks te verspreiden in het grondwater. De
beschikking geeft aan dat in de leeflaag van het gebied geheel geen explosieve, nietgenormeerde stoffen mogen voorkomen om contactrisico’s uit te sluiten en ook kabels en
leidingen in schone grond aan te kunnen leggen.
In 2016 is het deelsaneringsplan niet-genormeerde stoffen herzien op basis van actueel
bodemonderzoek naar de omvang van verontreinigingen. Op 31 januari 2017 is door de
OFGV namens GS ingestemd met het aangepaste deelsaneringsplan onder kenmerk
184150/BHZ_BDM-54043.
2.4 Verwijderen springstoffen
Voorafgaande aan uitvoering van bodemsanering vindt op deellocaties waar gedumpte
springstoffen kunnen worden verwacht explosievenonderzoek plaats door de Explosieven
Opruimingsdienst (EOD). Begin 2017 zijn in het saneringsgebied NGS4 onverwachts
grote brokken pure springstof (TNT) aangetroffen. Deze zijn door de EOD door middel
van watersnijden in kleinere stukken gesneden op de vindplaats. Op de vindplaats heeft
verspreiding van de aangetroffen springstoffen plaatsgevonden bij het watersnijden met
een hoge druk waterstraal.
Deze brokken TNT zijn vervolgens door de EOD op een springplaats gecontroleerd tot
ontploffing gebracht. De springplaats was een terrein zonder bodemverontreinigingen dat
al bouwrijp was gemaakt met het opbrengen van schone grond. Hierbij is op de
springplaats door de neerdwarrelende resten van explosieven nieuwe
bodemverontreiniging ontstaan, die laagsgewijs is vermengd met schone grond bij
verschillende ontploffingen.
De vindplaats bevindt zich in het saneringsgebied van deelgebied 2. De springplaats lag
in deelgebied 3 met voorheen agrarisch gebruik en sportvelden.
2.5 Aanpak nieuwe bodemverontreinigingen
De nieuwe bodemverontreiniging op de springplaats is in mei 2017 in opdracht van KNSF
volledig ontgraven om de daar geplande woningbouw te kunnen vervolgen en percelen
schoon uit te geven aan de nieuwe eigenaren. Er vindt in 2018 nog aanvullende sanering
van het grondwater plaats. Het betreft een aanpak in het kader van artikel 13 van de
Wbb dat voorschrijft dat de gevolgen van nieuwe bodemverontreinigingen zover als
redelijkerwijs mogelijk, direct ongedaan worden gemaakt.
Met het plan van aanpak hiervoor is op 25 juli 2017 is ingestemd door de OFGV namens
GS onder kenmerk 249493/CHZ_BODEM-71052-01.
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Op de springplaats ontgraven grond
De grond die bij de ontgraving van de springplaats is vrijgekomen is in depot gezet in
saneringsgebied 2 omdat niet direct een afvoerbestemming kon worden gevonden en de
grond mogelijk nog kan worden hergebruikt.
Het betreft een partij van totaal 9.700 m3 grond in verschillende depots. Hiervan bevat
6.500 m3 lichte verontreinigingen aan niet-genormeerde stoffen (ruim onder
terugsaneerwaarden van de bodemsanering) en 2.200 m3 zeer lichte verontreinigingen
(net boven de detectiegrens van het laboratorium) op basis van indicatieve
depotkeuringen (geen volledig onderzoek). Omdat de partijen afkomstig zijn uit een
schoon terrein met schone ophooggrond (springplaats) worden geen andere
verontreinigingen verwacht.
Voor toepassing van grond van afkomstig van buiten het saneringsgebied is de gemeente
bevoegd gezag op basis van het Besluit bodemkwaliteit. Voor toepassing van grond in
het kader van de sanering en de aanpak van de nieuwe bodemverontreiniging is GS het
bevoegd gezag Wbb.
Vindplaats (NGS4)
Op de vindplaats heeft eerst onderzoek plaatsgevonden naar de actuele verontreinigingssituatie om opnieuw te bepalen welke saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit
onderzoek werd belemmerd doordat het deelgebied was volgelopen met water en eerst
droog moest worden gemaakt. De onderzoeksresultaten zijn begin 2018 in grote lijnen
bekend en laten zien dat verspreiding van verontreinigde stoffen heeft plaatsgevonden in
grond en grondwater door het watersnijden. In het betreffende deelgebied was, voordat
de brokken TNT zijn verwijderd, al sprake van bodemverontreinigingen aan nietgenormeerde stoffen.
De omvang van deze verontreinigingen in grond en vooral het grondwater is toegenomen
door het watersnijden om de brokken TNT te kunnen verwijderen.
In dit deelgebied is een kavel aangekocht door de gemeente om een school te bouwen.
De termijnen om aan de oplevering van de school te kunnen voldoen liggen momenteel
zeer kritisch.
Het verwijderen en ongedaan maken van de TNT-brokken en de daardoor ontstane
bodemverontreinigingen heeft geleid tot stagnatie en extra inspanningen voor de
saneringsoperatie waaraan hoge kosten verbonden zijn. In het belang van de voortgang
van het project en het tijdig opleveren heeft de KNSF de nodige initiatieven genomen. De
KNSF heeft de EOD en gemeente juridisch aansprakelijk gesteld om de extra kosten te
kunnen verhalen als deze claims worden toegekend. Er is sprake van een landelijk
waarborgfonds van waaruit mogelijk een deel van de schade en kosten kan worden
vergoed.
De KNSF heeft in verschillende brieven, besprekingen en notities bij de OFGV de
oplossingen aangedragen die zij voorstaan en dringen aan op spoedige beantwoording
om de uitvoering te kunnen vervolgen. De OFGV heeft een extern juridisch advies laten
opstellen naar het juridisch kader van de vraagstukken die spelen.
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Vraagstukken

De concrete vraagstukken die op dit moment spelen zijn:
A. Hergebruik van depotgrond springplaats
- Kunnen en mogen de partijen verontreinigde grond afkomstig van sanering van de
springplaats in het saneringsgebied worden toegepast? Wie verleent de formele
toestemming daarvoor en op basis waarvan?
De grond van de springplaats is volgens de OFGV aan te merken als een nieuw geval van
bodemverontreiniging op grond van de Wet bodembescherming. De explosieven welke bij
de sanering van de verontreiniging NSG4 zijn opgegraven zijn elders tot ontploffing
gebracht. Dit is gebeurd buiten de saneringslocatie. Daar heeft vermenging
plaatsgevonden van de grond waar de tot ontploffing gebrachte explosieven op terecht
zijn gekomen met laagjes schone grond. Er is buiten de saneringslocatie op de
springplaats een nieuw geval van bodemverontreiniging ontstaan. Vervolgens is de
bodemverontreiniging op de springplaats gesaneerd en is de afgegraven verontreinigde
grond weer binnen de saneringslocatie gebracht waar het in depot is opgeslagen. Er is
sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging waarvoor de zorgplicht geldt op
grond van artikel 13 Wet bodembescherming.
Mogelijkheden:
A1. Nuttige toepassing van de verontreinigde grond op grond van het Besluit
bodemkwaliteit (Bbk) onder bevoegd gezag van gemeente Gooise Meren
Procedure:
Er wordt een melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voor het nuttig toepassen van de
verontreinigde grond van de springplaats op de locatie waar de school gebouwd wordt.
Bij de melding nuttig toepassen zal partijkeuring van de grond moeten op basis waarvan
bepaald kan worden wat de kwaliteit van de grond is. Op basis van die partijkeuring kan
een beoordeling van de verontreinigde grond aan de hand van de Circulaire
bodemsanering, bijlage 6: richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen. Het
bevoegd gezag is de gemeente Gooise Meren. Bepaald voor het nuttig toepassen van de
grond is de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Gooise Meren. Op basis van de
bodemfunctieklassenkaart is alleen de functie Wonen toegestaan binnen het
saneringsgebied. Als er uit de beoordeling van de verontreinigde grond een klasse
Industrie komt voor een deel of de gehele partij grond dan kan de grond niet nuttig
worden toegepast.
Voordelen:
- Er komt meer duidelijkheid over de mate van verontreiniging van de depotgrond en de
toepassingsmogelijkheden op basis van het Bbk.
Nadelen:
- Als grond wordt geaccepteerd voor nuttige toepassing dan kan de grond in principe
ook op andere locaties binnen de gemeente worden toegepast. Daarbij kunnen weinig
aanvullende maatregelen worden geëist.
- Gezien onzekerheid en tijdsduur van de procedure is het mogelijk dat wordt gekozen
de grond naar stortplaats af te voeren met hoge milieubelasting door transport en hoge
kosten voor het project of de schadeafhandeling.
- Het uitvoeren van een keuring van de partij verontreinigde grond is kostbaar, terwijl op
grond van een eerdere beoordeling al bekend welke stoffen er in de grond zitten.
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A2. Toepassing in het kader van herschikking onder bevoegd gezag Wbb van
provincie.
Procedure:
Er wordt toegestaan de partij her te gebruiken in het saneringsgebied onder de
voorwaarden die daarvoor gelden op basis van de eerdere afgegeven beschikkingen. In
deze variant wordt de partij verontreinigde grond aangemerkt als een oud geval van
bodemverontreiniging. De redenatie om het als een oud geval aan te merken is dan dat
de explosieven zijn opgegraven bij de sanering van de verontreinigde grond (vindplaats)
zijn verplaatst naar buiten de saneringslocatie en uiteindelijk op dezelfde plek weer in de
bodem worden gebracht. Het blijft dan dezelfde verontreiniging alleen de samenstelling
van e verontreiniging is dan veranderd. Artikel 37 en verder Wet bodembescherming zijn
dan van toepassing. Verder zijn de eerder verleende saneringsbeschikkingen – 2009 en
2016 – van toepassing op de sanering. De grond hoeft niet volledig gesaneerd te worden,
een deel van de verontreiniging mag bij oude gevallen onder voorwaarden in de bodem
achterblijven. KNSF is voornemens om een leeflaag van 1.00 meter schone grond aan te
brengen boven de verontreinigde grond.
Voordelen:
- Er is geen partijkeuring noodzakelijk en de vastgestelde normen (terugsaneerwaarden)
van de bodemsanering kunnen worden toegepast.
- De partijen kunnen alleen in de aanvul-laag worden toegepast op een ondergrond van
vergelijkbare of slechtere kwaliteit (standstill-principe) en onder een schone leeflaag van
minimaal 1.00 meter dikte. Het saneringsgebied NGS4 (springplaats) komt daarvoor in
aanmerking.
- Toepassing in de aanvul-laag onder de school met buitenterrein is in principe mogelijk
tenzij daarvoor andere aanwijzingen worden gegeven of andere afspraken worden
gemaakt.
Nadelen:
- Er moet worden ingestemd met het toepassen van deze partij in het kader van de
raamsaneringsplan of op basis van redelijkheid (zie ook A3). Het instemmen met het
toepassen van de verontreinigde grond in het saneringsgebied is een beschikking op
grond van de Wet bodembescherming. Deze beschikking is aanvechtbaar, waarbij met
name het aspect beoordeling verontreiniging als oud geval in de zin van de Wbb juridisch
twijfelachtig is. De grond is namelijk afkomstig van een nieuw geval van
bodemverontreiniging en de springplaats buiten het saneringsgebied was gesitueerd.
A3. Toepassing toestaan in het kader van redelijkheid artikel 13 Wbb onder
bevoegd gezag van provincie
Procedure:
De grond wordt aangemerkt als een nieuw geval van bodemverontreiniging in de zin van
de Wbb. Zie voor motivering onder het kopje “Hergebruik van depotgrond springplaats”.
Het wettelijk kader dat van toepassing is, is artikel 13 wet bodembescherming. De
invulling van de zorgplicht ex artikel 13 Wbb gebeurt in dit geval op grond van de
redelijkheid. De partij grond zou dan ter plaatse kunnen worden toegepast/herschikt,
alleen kan het bevoegd gezag aanvullende eisen stellen aan de toepassing van de grond
op de saneringslocatie. Een aanvullende voorwaarde zou kunnen zijn dat er een
signaleringslaag wordt aangebracht tussen de leeflaag schone grond en de verontreinigde
grond. Er wordt niet afgedwongen de partijen grond af te voeren naar een erkende
verwerkingsinrichting, want de partijen zijn milieu-hygiënisch geschikt voor hergebruik
en de gevolgen van de nieuw ontstane bodemverontreiniging zijn in voldoende mate
ongedaan gemaakt. Er vindt feitelijk een soort van herschikken van de grond plaats –
variant 2 – alleen worden op basis van het nieuwe geval aanvullende voorwaarden
gesteld.
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Voordelen:
- Er worden geen onnodige extra kosten gemaakt voor afvoer en verwerking van grond
elders en bespaart op de kosten voor extra aanvulgrond in het ontwikkelingsgebied.
- Er kunnen door bevoegd gezag extra aanwijzingen worden gegeven voor de toepassing
van de grond.
Nadelen:
- Deze saneringsvariant is een alternatief op variant 2. Als er sprake is van zorgplicht
dan zou de verontreiniging geheel gesaneerd moeten. Over de invulling van de zorgplicht
ex artikel 13 Wbb op basis van het redelijkheidsbeginsel is weinig jurisprudentie bekend.
Het is onzeker of een dergelijk besluit in rechte in stand zal blijven.
A4. Geen hergebruik in het saneringsgebied toestaan.
Procedure:
De partij grond is afkomstig van een nieuw geval van bodemverontreiniging. Deze moet
volledig worden gesaneerd op basis van de zorgplicht ex artikel 13 Wet
bodembescherming. De verontreinigde grond moet volledig worden opgeruimd en kan
niet binnen het saneringsgebied worden toegepast (nuttig) of worden hergebruikt. De
grond dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting die deze kan en
mag accepteren.
Voordelen:
- Er worden in het saneringsgebied geen partijen grond toegepast welke bij sanering
buiten saneringsgebied zijn vrijgekomen.
Nadelen:
- Afvoer naar een stortplaats met hoge milieubelasting door transport en hoge kosten
voor het project of de schadeafhandeling.
B. Saneringsdoelstelling NGS4
- Welke uitgangspunten moeten worden gehanteerd voor de sanering van de NGS4 en
waaraan moet het eindresultaat voldoen, mede gezien de bouw van een school in een
deel van dit gebied?
De verontreiniging van de grond op de vindplaats – de plek NSG-4 – is aan te merken als
een nieuw geval over een oud geval van bodemverontreiniging. Het oude geval van
bodemverontreiniging is de bodemverontreiniging welke al in de bodem aanwezig. Dit
betreft onder andere de grote brokken explosieven welke bij de sanering van het oude
geval naar boven zijn gekomen. De brokken explosieven waren te groot om te
vervoeren en elders tot ontploffing te brengen. Deze zijn brokken explosieven zijn op de
locatie NSG-4 kleiner gemaakt door middel van de techniek het water snijden. Door het
water snijden is er een nieuw geval van bodemverontreiniging ontstaan op de locatie
NGS-4. Dit is de locatie waar de gemeente Gooise Meren de school wil bouwen. De school
wordt deels gebouwd op de saneringsvlek. Er is dus sprake van een nieuw geval over een
oud geval. Hoe dient dit nu beoordeeld te worden door het bevoegd gezag? GS van
Noord-Holland hebben beleid hiervoor ontwikkeld. Dit beleid is vastgelegd in haar
werkwijzer bodemsanering. In de werkwijzer staat het volgende:
“Een verontreiniging kan deels vóór 1987 en deels na 1987 veroorzaakt zijn. De
veroorzaker en/of initiatiefnemer/ eigenaar moeten aantonen dat er een relevant
onderscheid kan worden gemaakt tussen deze periodes. Gaat het om een verontreiniging
die deels vóór 1987 en deels na 1987 is ontstaan? Dan kan de saneringsparagraaf van de
Wbb worden toegepast. Als het zwaartepunt van de veroorzaking na 1987 ligt, kunnen
wij van de initiatiefnemer/ veroorzaker een verdergaand saneringsresultaat verlangen. Is
het onderscheid niet gemaakt, dan geldt in principe voor het hele geval de
zorgplichtaanpak tenzij aangetoond kan worden dat er sprake is van een
uitzonderingsgeval.”
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De vraag is waar ligt hert zwaartepunt van de veroorzaking van de verontreiniging? Daar
mag het college van GS van Noord-Holland zich over buigen. Kan er een duidelijk
onderscheid worden gemaakt tussen de verontreiniging van vóór 1987 en van na 1987?
Ligt het zwaartepunt vóór 1987 dan is er sprake van een oud geval en zijn de artikelen
37 en verder Wet bodembescherming van toepassing. Ligt het zwaartepunt van de
veroorzaking van de verontreiniging na 1987 dan is er sprake van een nieuw geval van
bodemverontreiniging. De OFGV vindt dat het zwaartepunt van de veroorzaking van de
verontreiniging is gelegen vóór 1987. De verontreiniging is misschien door het water
snijden wel groter geworden en qua samenstelling veranderd, maar dit laat onverlet dat
de verontreiniging grotendeels is ontstaan vóór 1987. Het wettelijk kader is de artikelen
37 en verder Wet bodembescherming.
Mogelijkheden:
B1. De uitgangspunten van het raamsaneringsplan en de
deelsaneringsplan(nen) en daarop afgegeven beschikkingen en besluiten zijn
van toepassing.
Procedure:
De sanering van deelgebied NGS4 wordt vervolgd zonder dat onderscheid wordt gemaakt
tussen bodemverontreiniging die reeds aanwezig waren en bodemverontreinigingen door
verspreiding die bij het water snijden zijn ontstaan. De eindsituatie dient te voldoen aan
de eerder daarop afgegeven beschikkingen. Dit betekent dat de bodemverontreiniging
van NGS4 wordt gesaneerd tot aan de terug-saneerwaarden. Op bodem van de
ontgraving kan in de aanvul-laag herschikking plaatsvinden van grond met immobiele
verontreinigingen. De locatie wordt voorzien van een schone leeflaag waarin geen
explosieve stoffen voorkomen. Mogelijk is nog aanvullende grondwatersanering gewenst
of noodzakelijk.
Voordelen:
- De sanering wordt uitgevoerd volgens de principes waarmee eerder is ingestemd
waardoor de saneringsinspanning beperkt is tot wat er noodzakelijk is om de locatie
milieu-hygiënisch geschikt te maken voor de nieuwe bestemming. Dit betreft namelijk
het verwijderen van de mobiele verontreinigingen, eventueel herschikking in de
ondergrond/aanvul-laag en het aanbrengen schone leeflaag.
Nadelen:
- Op de locatie wordt een school gebouwd. Verontreinigde grond in concentraties
beneden de terug-saneerwaarden blijft plaatselijk achter in de ondergrond (onder
bebouwing, verhardingen en onder een schone leeflaag). Dit is op een plek waar
kinderen en volwassenen zich gedurende een groot deel van de dag bevinden.
Er kan imagoschade voor gemeente of bevoegd gezag ontstaan omdat geen
verregaande maatregelen zijn afgedwongen voor de sanering van nieuw verspreide
bodemverontreiniging op of bij een gevoelige locatie.
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B2. De nieuwe verspreiding van bodemverontreiniging noodzaakt tot aanpak in
het kader van artikel 13 Wbb waarbij de gevolgen van de
bodemverontreiniging, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, ongedaan worden
gemaakt.
Procedure:
Het geval van verontreiniging wordt aangemerkt als een nieuw geval van verontreiniging.
Artikel 13 Wet bodembescherming de zorgplicht is van toepassing hierop. Het is verplicht
gesteld het deelgebied verregaand te saneren waarbij in principe volledige verwijdering
het uitgangspunt is, voor zover dat technisch mogelijk is met gangbare technieken.
Voordelen:
- De bodemverontreiniging NGS-4 wordt verregaand gesaneerd waarbij zo min mogelijk
restverontreinigingen achterblijven in grond en grondwater. Er wordt voldaan aan artikel
13 Wet bodembescherming.
Nadelen:
- De kosten voor sanering van dit deelgebied zullen aanzienlijk hoger worden en de
uitvoering zal langer duren
- Er moet een nieuw plan van aanpak worden opgesteld dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd met eventuele aanwijzingen van bevoegd gezag hierop.
4.1

Advies OFGV

Hergebruik van depotgrond (springplaats)
Nuttige toepassing van de verontreinigde grond op grond van het Besluit bodemkwaliteit
(Bbk) onder bevoegd gezag van gemeente Gooise Meren
De grond van de springplaats welke opgeslagen ligt in depots binnen de saneringslocatie
dient te worden beschouwd als een nieuw geval van bodemverontreiniging. De
verontreiniging is vorig jaar ontstaan en toen gesaneerd. Deze grond kan niet worden
herschikt binnen de saneringslocatie zoals mogelijk is voor een oud geval van
bodemverontreiniging. Wel kan beoordeeld worden of de grond nuttig kan worden
toegepast binnen de saneringslocatie. Dit is ook wat KNSF zelf wil.
Procedure:
Er wordt een melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voor het nuttig toepassen van de
verontreinigde grond van de springplaats op de locatie waar de school gebouwd wordt.
Bij de melding nuttig toepassen zal een partijkeuring van de grond moeten worden
gevoegd op basis waarvan bepaald kan worden wat de kwaliteit van de grond is.
Op basis van die partijkeuring kan een beoordeling van de verontreinigde grond aan de
hand van de Circulaire bodemsanering, bijlage 6: richtlijn voor het omgaan met nietgenormeerde stoffen plaatsvinden. Het bevoegd gezag is de gemeente Gooise Meren.
Bepalend voor het nuttig toepassen van de grond is de bodemfunctieklassenkaart van de
gemeente Gooise Meren. Op basis van de bodemfunctieklassenkaart is alleen de functie
Wonen toegestaan binnen het saneringsgebied. Als er uit de beoordeling van de
verontreinigde grond een klasse Industrie komt voor een deel of de gehele partij grond
dan kan de grond niet nuttig worden toegepast binnen de saneringslocatie. Wel kan de
grond dan elders binnen de gemeente Gooise Meren waar de functieklasse Industrie is
toegestaan worden toegepast.
Opgemerkt moet worden dat de beoordeling van de melding Besluit bodemkwaliteit met
de nodige onzekerheden is omgeven. Het kan zo zijn dat na een inhoudelijke beoordeling
van de melding Bbk voor deze partij grond deze niet geaccepteerd kan worden.

