
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK 
VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 

 
Datum besluit : 27 januari 2015 
Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2014-012851 
Locatie van verontreiniging : Dr. Hartogsweg 58 
Plaats : Ede 
Gemeente : Ede 
Nummer van verontreiniging : GE022800372 
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BESLUIT 
 
Onderwerp 
 
Op 15 september 2014 ontvingen wij een melding van een bodemverontreiniging. 
Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op locatie Dr. Hartogsweg 58 in Ede. 
 
Op 15 februari 2005 hebben wij vastgesteld dat hier sprake is van een urgent geval van ernstige 
bodemverontreiniging (nummer besluit: MW2002.41253) 
 
Op basis van de melding nemen wij een aanvullend besluit vaststelling ernst en spoedeisend-
heid. Dit besluit heeft uitsluitend betrekking op de aanwezige sulfaatverontreiniging in het 
grondwater. Voor de overige verontreinigingen blijft ons besluit van 15 februari 2005 van kracht. 
 
Besluit 
 
Wij stellen vast dat aan de Dr. Hartogsweg 58 in Ede sprake is van een sulfaatverontreiniging in 
het grondwater. 
 
Besluitvormingsprocedure 
 
Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij op grond van de provinciale milieuverordening 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. 

  
Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 28 november 2014 tot 9 januari 2015 ter inzage 
gelegen.  
Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. 

 
Verplichte melding gebruikswijziging 
 
Het kan zijn dat na dit besluit het bodemgebruik verandert. Verandering van de gebruiksfunctie 
naar een gevoeliger gebruik moet schriftelijk aan ons gemeld worden. Om het gevoeliger zijn van 
het gebruik te kunnen beoordelen worden de volgende situaties onderscheiden: 
- wijziging van alle landgebruik naar gebruik "natuur"; 
- wijziging van "bebouwing", "verharding", "industrie" naar "woningbouw"; 
- wijziging van "landbouw" (met name fruitteelt) naar "woningbouw". 
 
Overige meldingsverplichting(en) 
 
Op of nabij de bodemverontreiniging mag niet zonder meer grondwater onttrokken worden als dit 
meldingsplichtig is op basis van artikel 28, lid 3, van de Wet bodembescherming. Onttrekking 
nabij de bodemverontreiniging kan tot gevolg hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op 
ongewenste wijze verspreidt. In die situatie moeten maatregelen worden getroffen om de 
verspreiding te beperken. 
 
Motivering 
 
Bij de melding hebben wij de volgende rapporten ontvangen: 
- Saneringsplan voor de pluim van het geval Enka in Ede: Tauw, 4 juni 2014, Kenmerk: 

R004-1215142MMK-evp-V03-NL. 
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Beschrijving situatie  
- Het terrein gelegen aan de Dr. Hartogsweg 58 te Ede wordt ook wel Enka-terrein genoemd 
       en was sinds 1922 in gebruik voor het produceren van garen en sponzen. Het terrein is   
       thans niet meer in gebruik. 
-      De bodem bestaat lokaal tot ca. 20 m-mv uit fíjn, zeer fijn en matig fijn zand en van 20 tot 50 
       à 60 m-mv uit matig grof tot zeer grof zand met grindlaagjes. Hieronder bevindt zich een 
       klei/leemlaag (scheidende laag). Het huidige maaiveld varieert van22 tot 23 m +NAP. 
-      De grondwaterstand is 13 tot 15 m +NAP (8 à 9 m-mv). 
-      In het grondwater op de hele locatie worden sulfaatgehalten ruim boven de    
       oppervlaktewaternorm, die in dit geval gelijk is aan de MTR (100 mg/l), aangetroffen. De   
       omvang van de sulfaatverontreiniging in het grondwater bedraagt minimaal 9.000.000 m

3
. 

 
Ernst en urgentie 
Op 15 februari 2005 hebben wij vastgesteld dat hier sprake is van een urgent geval van ernstige 
bodemverontreiniging (nummer besluit: MW2002.41253). De aanwezigheid van het sulfaat in het 
grondwater geeft geen aanleiding om dit besluit te herzien. 
 
Mogelijke herziening 
 
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de 
voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid 
van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist 
en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor 
een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan 
voortvloeien. 
 
Grondslag 
 
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) inclusief de daarbij behorende 
regelgeving en de volgende beleidsdocumenten: 
- Circulaire bodemsanering; 
- Omgevingsverordening Gelderland; 
- De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012". 
  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
H. Boerdam 
teammanager Vergunningverlening 
 
 
Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA 's-Gravenhage). 
 
Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn 
om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist. 
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Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van 
het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 
26. 
 
Aandachtspunten 
 
Verontreinigingscontouren 
Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging 
kunnen worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, 
www.gelderland.nl/bodem onder Atlas Gelderland. 
 
Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering 
Op onze site www.gelderland.nl/bodem - Melding - Sanering is bij de producten een notitie te 
vinden met Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering. 
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