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Postbus 201 26 januari 2023 

2051 GJ  OVERVEEN s.denbutter@bloemendaal.nl 

 

 

Onderwerp  Wet bodembescherming (Wbb) instemmen evaluatie sanering, Blekersveld te Overveen, 

gemeente Bloemendaal, locatiecode NZ037700244 

Ons kenmerk TKL/ODIJ-Z-22-117502 

Contactpersoon De heer T. van 't Klooster 

Doorkiesnummer 0251-263828 

C.c. B&W van Bloemendaal, gemeente@bloemendaal.nl 

BK Ingenieurs BV, mevrouw I.J.M. van Asseldonk, Imke.vanAsseldonk@bkingenieurs.nl 

Stichting Blekersveld Groen, Blekersveld 14 2051NL Overveen 

Dhr. G. Valster gw.valster@quicknet.nl 

Bijlage 1 (advertentie) 

 

 

Geachte heer Den Butter, 

 

Aanvraag 

U heeft voor de locatie Blekersveld te Overveen in gemeente Bloemendaal gevraagd om de 

volgende beschikking: 

• Instemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c Wbb). 

 

Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 19 december 2022. De aanvraag bestaat uit de volgende 

documenten, die deel uitmaken van deze beschikking: 

• Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Algemeen Wet bodembescherming.  

• Aanvraagformulier C: gegevens evaluatie en/of nazorg. 

• Evaluatie Bodemsanering Blekersveld te Overveen locatie-code NZ037700244, BK Ingenieurs, 

kenmerk MAS/220375/1.0/DEHE van 13 december 2022. 

 

Besluit 

1. Wij stemmen in met het verslag van de uitgevoerde sanering.  

2. Er is geen nazorgverplichting voor deze locatie. 

 

Kadaster/publiekrechtelijke beperkingen 

Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) 

moeten beperkingenbesluiten en besluiten waarmee de publiekrechtelijke beperkingen vervallen bij 

het Kadaster ter inschrijving worden aangeboden. 
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Er is de locatie geen sprake meer van overschrijding van de interventiewaarden. Daarom vervalt de 

publiekrechtelijke beperking voor de hieronder vermelde kadastrale percelen: 

 

Kadastrale gemeente  sectie  nummer 

Bloemendaal    E   2039 en 2047  

 

Het depotnummer 20210222000280 gekoppeld aan HYP4 81308/194, d.d. 26-05-2021 komt 

hierbij te vervallen.  

 

Wettelijke Procedure 

De procedure volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing. 

 

Overwegingen 

Wij hebben de aanvraag getoetst aan: 

• De Wet bodembescherming (Wbb) 

• De Circulaire bodemsanering 

• De Provinciale milieuverordening (Pmv)  

• De Werkwijzer Bodemsanering 

 

Wij hebben op 20 mei 2021, kenmerk ODIJ-Z-21-088728, ingestemd met het saneringsplan voor 

deze locatie. 

 

De volgende wijzigingen zijn bij ons gemeld: 

• Aan de westzijde van de PAK-PCB verontreinigingsspot bleek meer puin dan grond, >50%, 

aanwezig te zijn dan vooraf werd verwacht. Dit kon niet als verontreinigde grond afgevoerd 

worden. Uit een asbestanalyse bleek asbest ook verhoogd (>100 mg/kg ds) aanwezig te zijn in 

het puin. De sanering is stilgelegd om een acceptant voor het niet toepasbare puin te kunnen 

zoeken. Wanneer bekend is wanneer het restant van de sanering afgerond gaat worden zal dit 

door ons gemeld worden. Aangezien er asbest is aangetoond zal dit onder veiligheidsklasse 

Zwart niet vluchtig uitgevoerd worden. De sterke PAK-PCB bodemverontreiniging wordt volledig 

verwijderd. Aangezien het verwijderen van (niet toepasbaar) puin niet onder de Wbb valt, valt 

dit niet onder het saneringsplan. 

• Op het overige terrein van het Blekersveld zijn AP04 keuringen uitgevoerd waaruit is gebleken 

dat de bovengrond op het veld klasse Wonen in plaats van klasse industrie. De grondwal is ook 

AP04 gekeurd, dit betreft tevens klasse wonen grond. Daarnaast zijn (toepasbare) puinlagen 

aangetroffen, die mogelijk afgevoerd worden. Het doel is dat de grond voldoet aan klasse 

Wonen en uit de AP04-keuringen blijkt dat dit al het geval is. Er zal dus nog steeds voldaan 

worden aan de saneringsdoelstelling, ook zonder ontgraving van de bovenste 0,5 m -mv. 

• Uit de AP04 keuringen blijkt dat ook het watercompensatiegedeelte klasse wonen betreft. 



 
 

 

 

 

 

 

• De aanvullende graafwerkzaamheden van het niet-toepasbare puin gelegen ter plaatse van en 

voorbij de noordelijke, westelijke en mogelijk zuidelijke zijde van de saneringsspot worden op 

24 mei uitgevoerd. Van de putwanden worden puinmonsters genomen die indicatief 

geanalyseerd worden op samenstelling/uitloging en asbest. Daar waar geen puin aangetroffen 

wordt zal conform de BRL SIKB protocol 6000 een putwandmonster genomen worden en 

worden geanalyseerd op PAK en PCB. 

• Ter plaatse van de halfverharding zal de grond en het onderliggende toepasbare puin 

gescheiden ontgraven en afgevoerd worden. Het terrein wordt aangevuld met grond uit de 

grondwal (klasse Wonen). Buiten de halfverhardingen contour wordt de grond niet 

ontgraven/afgevoerd. Na afloop van de sanering voldoet de grond op het gehele terrein 

minimaal aan de klasse Wonen. 

 

De (deel)sanering is uitgevoerd conform het saneringsplan en de gemelde wijzigingen. 

 

Het saneringsresultaat is de volgende: 

In verband met de gepande herontwikkeling van het terrein is de sterk met PAK en PCB 

verontreinigde grond (1.150 m2) ontgraven en afgevoerd. De ontgravingsdiepte was gemiddeld 1,5 

m-mv met een maximum van 1,8 m -mv. Tijdens de sanering bleek meer puin in de bodem 

aanwezig dan vooraf verwacht. Het puin bleek tevens verontreinigd met asbest. Al het 

asbesthoudend puin is ontgraven en afgevoerd. Na de ontgraving zijn de putbodem en -wanden 

uitgekeurd. In totaal is circa 86m3 sterk verontreinigde grond en circa 930 m3 licht verontreinigde 

grond ontgraven en afgevoerd. Daarnaast is 220 m2 niet toepasbaar puin en va 370 m2 toepasbaar 

puin vrijgekomen en afgevoerd. Er is geen sterk verontreinigde grond meer op de locatie aanwezig. 

 

Voorafgaand aan de sanering is zijn AP04 keuringen van het terrein en de grondwal uitgevoerd. 

Vastgesteld is dat de bovengrond voldoet aan klasse Wonen. De voorgenomen grondverbetering is  

daarom niet nodig geweest. Wel is een gedeelte van de grond ontgraven en gezeefd om de 

aanwezige halfverharding te verwijderen.  De grondwal voldoet op basis van de keuring ook aan 

klasse wonen en is na ontgraving gezeefd. Het uitgezeefde puin is afgevoerd naar een erkend 

verwerker. De grond (klasse Wonen) is op de locatie gebruikt ter aanvulling van de ontgraving.  

 

Omdat de woningbouwplannen voorlopig niet doorgaan is de geplande watercompensatie niet 

uitgevoerd.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Bekendmaking en mededeling 

Wij hebben de aanvraag en deze beschikking op 27 januari 2023 bekendgemaakt op onze website. 

U kunt de bekendmaking vinden op www.odijmond.nl/bekendmakingen. 

 

Hoogachtend, 

namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

L.A. Pannekeet 

directeur 

 

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt 

 

 

 

Bezwaar 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van 

dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, 

Postbus 123, 2000 MD Haarlem. 

Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl. 

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in 

aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact 

met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te 

vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. 

 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met 

het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige 

voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 



 
 

 

 

 

 

 
Kenmerk: ODIJ-Z-22-117502 
ODIJ B 22 D006 
Publicatie op www.odijmond.nl/bekendmakingen op 27 januari 2023 

 

 

Kennisgeving  
 
Wet bodembescherming 
 

Beschikking    

Gemeente Bloemendaal heeft bij Omgevingsdienst IJmond het evaluatierapport ingediend van de 

uitgevoerde sanering op de locatie Blekersveld te Overveen in gemeente Bloemendaal. 

 

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft namens de provincie Noord-Holland ingestemd 

met de uitgevoerde sanering. 

 

Inzage 

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 27 januari tot 11 maart 2023 ter inzage 

bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, uitsluitend na een telefonisch 

gemaakte afspraak. 

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken 

kunt u contact opnemen met de heer T. van ’t Klooster, via Omgevingsdienst IJmond tel.: 

(0251) 263 863.  

 

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de 

verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en 

adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. 

 

Beverwijk, 27 januari 2023 

http://www.odijmond.nl/bekendmakingen

