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Geachte heer Veldhoen, 
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Verhoeve Milieu & Water BV heeft vestigingen in Dordrecht, Zelhem en Antwerpen 

Naar aanleiding van uw brief van uw mail van 28-06-16 zenden wij u hierbij de gevraagde aanvullende 

gegevens. De gevraagde gegevens zijn d.d. 30 juni 2016 per e-mail naar u verzonden naar 

bodemloket@odzob.nl. Ook wordt deze brief als hardcopy nagezonden.  

 

Aanvullende gegevens deelsaneringsplan brongebied Papenvoort 58-62 te Geldrop 

 

1. Op bijgevoegde tekening nr X is aangegeven waar geen leeflaag van 1,0 m kan worden 

aangebracht. De maatregelen ter plaatse van de te behouden boom bestaan uit het aanbrengen van 

een folie als signalering en bescherming. 

Ter plaatse van de te behouden muur, schuur, garage en asfaltverharding kan niet ontgraven 

worden. Ter plaatse is een verharding aanwezig waardoor er geen contactmogelijkheden bij het 

huidig normaal gebruik zijn. 

Volledigheidshalve is in tekening nr. Y aangegeven waar er in de grond dieper dan 1 m-mv mogelijk 

restverontreinigingen achterblijven. Ter plaatse van de brandgang en de Smulderstraat wordt niet 

ontgraven omdat hiervoor geen toestemming is verkregen, echter is hier geen humaan risico en zijn 

er geen contactmogelijkheden bij normaal gebruik.  

 

2. In de bijgevoegde excel-lijst zijn alle onderzoeken die worden uitgevoerd weergegeven. Daarachter 

is aangegeven in welke fase van de sanering het onderzoek plaatsvindt en op welk moment deze ter 

goedkeuring aan het bevoegd gezag worden aangeleverd. 

Er wordt een tussen-evaluatieverslag aangeleverd aan het bevoegd gezag na ontgraving en aanleg 

van het saneringssysteem 

Het kwaliteits- en verificatieplan en de opzet voor het aanvullende onderzoek naar het diepe 

grondwater zal uiterlijk twee weken voor aanvang van de sanering aan het bevoegd gezag worden 

overlegd. 

 

3. De sterk verontreinigde grond welke wordt ontgraven wordt niet langdurig in depot gezet. Wel wordt 

gebruik gemaakt van tijdelijke dagdepots tbv efficient afvoeren naar een erkend verwerker. Deze 

tijdelijke dagdepots zijn gesitueerd binnen het werkterrein en bovenop reeds verontreinigde grond. 

De grond van brongebied 2 wordt tijdelijk opgeslagen op brongebied 1, conform bovengenoemde 

voorwaarden en wordt afgevoerd middels dagproduktie. 
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4. Ter plaatse van brongebied 1 op perceel 135 en de Smulderstraat (1470) blijft een 

restverontreiniging achter. Er is geen toestemming verkregen van de gemeente om hier 

werkzaamheden uit te voeren. Echter is hier geen humaan risico en zijn er geen 

contactmogelijkheden bij normaal gebruik. 

Ter plaatse van brongebied 2 blijft ook een restverontreiniging achter. Deels omdat hier bebouwing 

aanwezig is en onder de aangebrachte leeflaag. Ter plaatse is de saneringsdoelstelling het 

wegnemen van contactmogelijkheden. Dit wordt gedaan door het aanbrengen van een leeflaag. Ter 

plaatse zal niet dieper worden ontgraven dan 1,0 m-mv. 

(De situering van restverontreinigingen zijn weergegeven op tekening X en Y) 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende aanvullende gegevens te hebben aangeleverd en vragen u de 

procedure per weer te vervolgen. Zoals wij hebben begrepen neemt de verwerking tot beschikking 1 week in 

beslag gevold tot 6 weken bezwaartermijn. Gezien de geplande start van 29-08-2016 is dan ook direct 

gereageerd op uw mailverzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

J.A.W Schoovers 

Projectmanager 

 


