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Inleiding 
Begin 2011 zijn ter plaatse van de Keplerstraat te Badhoevedorp rioleringswerkzaamheden 
uitgevoerd. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is in de Keplerstraat ter hoogte van 
het perceel Sloterweg 239 een bodemverontreiniging met naftaleen en minerale olie in grond 
en grondwater vastgesteld. Deze verontreiniging strekt zich uit tot onder het trottoir in de 
Keplerstraat en de aangrenzende tuin van het perceel Sloterweg 239 (zie tekening 
verontreinigingssituatie in nader bodemonderzoek). Tijdens de werkzaamheden is alleen de 
verontreinigde grond ter plaatse van het rioleringstracé afgevoerd. 

Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging met olie-achtige producten, 
vermoedelijk ontstaan na 1987 door een illegale lozing op een straatrioolput van waaruit de 
verontreiniging zich in beperkte mate heeft verspreid. De gemeente heeft als eigenaar van 
de bron een saneringsplan laten opstellen en op grond van artikel 39 van de Wet 
Bodembescherming de provincie Noord -Holland om advies c.q. instemming gevraagd. 

Saneringsplicht 
Bij besluit van 19 september jl. heeft de provincie aangegeven dat sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. In een bodemvolume van tenminste 25m3 grond en 
100m3 grondwater overschrijdt de gemiddelde concentratie van minerale olie en naftaleen 
de interventiewaarde. De bodemverontreiniging hoeft niet met spoed te worden gesaneerd, 
omdat bij het huidige of voorgenomen gebruik van de bodem geen onaanvaardbare risico's 
voor de mens, plant of dier aanwezig zijn en er bovendien geen onaanvaardbare 
verspreiding van de verontreiniging aanwezig is. 

In het saneringsplan is als saneringsdoelstelling opgenomen het verwijderen van de 
verontreiniging in het grondwater tot onder de interventiewaarden, zodat een stabiele 
eindsituatie zal worden bereikt met een kleine restverontreiniging ten aanzien waarvan 
alleen passieve nazorg noodzakelijk is. De saneringsdoelstelling wordt met de volgende 
maatregelen bereikt: 

verwijdering van de verontreiniging in de vaste bodem door middel van ontgraving 
tot 2m - maaiveld alsmede 
verwijdering van de verontreiniging in het grondwater dieper dan 2m door middel 
van in-situ technieken (biologisch gestimuleerde afbraak en/of afbraak door 
chemische oxidatie). 
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Aansprakelijkheid 
De eigenaar van het perceel Sloterweg 239 heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor 
aanwezigheid van de bodemverontreiniging op zijn perceel alsmede de geleden dan wel nog 
te lijden schade. Nu vast is komen te staan dat de bron van de verontreiniging op 
gemeentegrond ligt, zijn wij van mening dat de gemeente de volledige sanering voor zijn 
rekening dient te nemen. De verzekering van de gemeente dekt geen schade die betrekking 
heeft op de bodemverontreiniging en/of de aansprakelijkheidsstelling door de eigenaar van 
het perceel Sloterweg 239. 

Financiën 
Gezien de aard en de omvang van de verontreiniging zijn wij van mening dat bodemsanering 
noodzakelijk is. Door Terrascan BV, raadgevend ingenieursbureau voor bodem en milieu, is 
een kostenraming opgesteld voor de sanering. De raming is gebaseerd op een 
gecombineerde saneringsvariant, waarbij de bovenlaag door middel van een ontgraving tot 2 
meter wordt gesaneerd tot de bodemkwaliteitsklasse wonen. De onderlaag (>2m) wordt via 
in-situ sanering gesaneerd tot onder de interventiewaarde. De kosten voor de sanering 
worden geraamd op een bedrag van € 220.000. Dit bedrag wordt begroot bij de 
najaarsrapportage 2013. Bij de jaarrekening 2013 wordt het bedrag vervolgens toegevoegd 
aan de voorziening onder de categorie verplichtingen en verliezen bodemsanering. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

1. in te stemmen met de sanering van de bodemverontreiniging ter plaatse van de 
Keplerstraat annex Sloterweg 237 te Badhoevedorp; 

2. voor de uitvoering hiervan een bedrag beschikbaar te stellen van € 220.000 en dit te 
verwerken in de Najaarsrapportage 2013; 

3. deze nota ter kennisnamje aan de raad te sturen. 

Burgemeester en we/houders \jan de gemeente Haarlemmermeer, 
name ip dezara 
de portefeu llehoudel-, 

Bijlage(n) 

Besluit provincie Noord-Holland 






















	2013.0073780 nota sanering keplerstraat
	sanering bodem

