
provincie :: Utrecht
Afdeling Vergunningverlening
ó
0
0
Aan:
Milieudienst Noord-West Utrecht	Pythagoraslaan 101
T.a.v. Leefomgeving, Cluster Bodem	Postbus 80300
Postbus 242	35o8 TH Utrecht
3620 AE Breukelen UT	
	Tel. 030-2583306
	Fax 030-2582990
	http://www.provincie-utrecht.nl
Datum 10 mei 2011	Team	Bodem en Water
Nummer 8090BE36	Referentie	R. Rademaker
Uw brief van -	Doorkiesnummer	030 2582801
Uw nummer -	Faxnummer	030 258 2990
Bijlage 1	E-mailadres	bodemloket@provincie-utrecht.nl
	Onderwerp	Beschikking Wilhelminastraat 39a te
		Breukelen, code UT031100064
Geachte heer / mevrouw,
Hierbij ontvangt u een kopie van de beschikking aan S.M.H. Breukelen B.V..
Mocht u vragen hebben over de beschikking, dan kunt u contact opnemen met de heer J.C.J.
Kemper van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer 030 258 2792.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,
R. Rademaker
projectmedewerker team Bodem en Water
Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (richting De Uithof).
Heeft u klachten'? Provinciale klachtencommissie, 030 - 2582449.
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Afdeling Vergunningverlening
Aan:
S.M.H. Breukelen B.V.
T.a.v. de heer H. Blanken
Wilhelminastraat 39A
3621 VG BREUKELEN UT
Tel. 030-2583306
Fax 030-2582990
http://www.provincie-utrecht.nl
Datum	4 mei 2011
Nummer	80908719
Uw brief van	-
Uw nummer	-
Bijlage	Voorwaarden voor instemming
	met het saneringsplan
Geachte heer Blanken,
1 Inleiding
VERZONDEN 10 MEI 2011
T~eam
Referentie
Doorkiesnummer
Faxnummer
E-mailadres
Onderwerp
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Bodem en Water
J.C.J. Kemper
030 258 2792
030 258 2990
bodemloket@provincie-utrecht.nl
1
Beschikking saneringsplan
Wilhelminastraat 39a te Breukelen, code
UT0311 /00064
Op 27 januari 2011 ontvingen wij van S.M.H. Breukelen B.V. een melding in verband met een
bodemverontreiniging op de locatie Wilhelminastraat 39a in Breukelen. De locatie is kadastraal bekend
als gemeente Breuke~len-Nijenrode, sectie B, nummer 4169. De locatie is aangegeven op de kadastrale
kaart in de paragraaf "kadastrale tekening". Bij de melding is een saneringsplan gevoegd.
2 Beschikking
Het saneringsplan voldoet aan de eisen die bij of krachtens artikel 38 van de Wet bodembescherming zijn
gesteld. Wij stemmen daarom in met het saneringsplan. In de bijlage bij deze beschikking zijn de
voorwaarden opgesomd die wij aan onze instemming verbinden.
3 Procedure
Wij hebben voor deze beschikking de procedure gevolgd van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht. De ontwerpbeschikking, de bijbehorende rapporten en de daarop betrekking hebbende
stukken hebben zes weken ter inzage gelegen. De terinzagelegging hebben wij kenbaar gemaakt in een
plaatselijk huis-aan-huisblad. Belanghebbenden konden gedurende deze periode hun zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Er zijn geen schriftelijke of mondelinge zienswijzen ingebracht.
Het definitieve besluit wordt kenbaar gemaakt in een plaatselijk huis-aan-huisblad.
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2
4 Rapporten
Het volgende rapport ligt ten grondslag aan deze beschikking:
· Saneringsplan Wilhelminastraat 39a Breukelen, opgesteld door TTE, projectnummer C07024, d.d.
20 januari 2011.
Voor de eerder uitgevoerde onderzoeken wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de beschikking Ernst en
Spoed, waarvan de resultaten kort zijn samengevat in hoofdstuk 5. Het aanvullend nader bodemonderzoek
uit 2007 waaronder het historisch onderzoek naar bronlocaties, heeft ten aanzien van de
verontreinigingsituatie geen wezenlijk nieuwe gegevens opgeleverd, ten opzichte van de situatie op basis
waarvan op 30 november 2006 de beschikking Ernst en Spoed is vastgesteld. Om die reden is de
grondslag van deze beschikking gebaseerd op enkel het saneringsplan en worden overige onderzoeken
niet ter inzage gelegd.
5 Bodemverontreiniging
Op 30 november 2006, kenmerk 2006WEM005020i hebben wij bij beschikking vastgesteld dat de
bodemverontreiniging ter plaatse van de locatie Wilhelminastraat 39a te Breukelen een geval van ernstige
bodemverontreiniging betreft. Gelet op de verspreiding van de verontreiniging in het grondwater is
vastgesteld dat spoedige sanering noodzakelijk is en dat de sanering voor 1 december 2010 moet zijn
gestart.
Op het bedrijfsterrein hebben in het verleden bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden waarbij
ontvetting is toegepast. Dit ontvettingsmiddel is door lekkage en versmering in de bodem verspreid.
Op de locatie is sprake van een verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen met name tetrachlooretheen
(PER). In de grond zijn gehalten aangetoond tot 220 mg/kg droge stof. De hoogste gehalten worden
aangetoond aan de westzijde nabij het domineeslaantje en ter plaatse van de voormalige binnenplaats
(binnen het huidige bedrijfspand). De hoogste gehalten aan vooral PER worden gemeten in de grond op
het niveau van 1,5 meter beneden maaiveld (m-mv.) en in het traject van 5,5-6,9 m-mv. Het totale volume
verontreinigde grond is eerder geschat op 840 m3.
De verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen heeft zich verticaal en in oostelijke richting via het
grondwater verspreid. Behalve de verspreiding is sprake van natuurlijke atbraak van de aanwezige
chloorkoolwaterstoffen. Naast PER worden tevens de afbraakproducten trichlooretheen (TRI), cis 1,2-
dichlooretheen (CIS) en vinylchloride (VC) in het grondwater gemeten.
In verticaal vlak is op basis van de concentraties in het grondwater geconcludeerd dat verticaal transport
van puur product zich beperkt heeft tot maximaal 7 m-mv. Tussen 7 en 10 m-mv worden de
afbraakproducten CIS en VC nog in licht verhoogde concentraties gemeten.
In horizontaal vlak is in het ondiepe grondwater (tot ongeveer 3 m-mv.) alleen ter plaatse van de locatie
Wilhelminastraat 39a de PER verontreiniging aanwezig in een concentratie boven de interventiewaarde.
Uit grondwatermonsters ter plaatse van de Wilhelminastraat zelf en aan de overzijde van de straat blijkt
dat daar alleen de afbraakproducten CIS en VC nog in concentratie boven de interventiewaarde worden
gemeten. Op een diepte van 5-6 m-mv is de verspreiding het grootst. De verontreiniging is in oostelijke
Beschikkingnummer: 80908719
Wilhelminastraat 39a te Breukelen, code UT031100064
4 mei 2011
Hypotheken 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 10

01 Inkomende post 2010-2012 - 4066



3
provincie :: Utrecht
richting verspreid, waarbij op circa 70 meter van de bronlocatie de concentraties afnemen tot het niveau
beneden de tussenwaarde. De totale omvang van de grondwaterverontreiniging in concentraties boven de
interventiewaarde is gesehat op ca. 19.900 m3.
6 Saneringsdoelstelling
6. l Algemeen
Volgens de Wet bodembescherming moet de sanering
de verontreinigde bodem in ieder geval geschikt maken voor het na sanering beoogde gebruik;
het risico voor mens, plant of dier of van verspreiding van de verontreiniging zoveel mogelijk
beperken;
tot zo min mogelijk nazorg en gebruiksbeperkingen leiden.
Hieronder gaan wij kort op elk punt in.
6.2 Geschikt maken voor het beoogde gebruik
Aanpak bovengrond
De aanpak van de bovengrond gaat uit van het verwijderen van de puinlaag en de verontreinigde grond ter
plaatse van de funderingen, tuinen en toekomstige kelders tot de benodigde aanlegdiepte. Het puin dat
vríjkomt, wordt hergebruikt ter plaatse van de parkeerplaats binnen het plangebied. Hergebruik van het
puinhoudend materiaal moet voldoen aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit hiervoor stelt. Op het
overige terreindeel vinden geen graafwerkzaamheden plaats.
Na ontgraven wordt rondom de kelders en onder de toekomstige appartementen een dampwerende folie
aangebracht. Ter plaatse van de toekomstige tuinen wordt een signaaldoek aangebracht en een laag
schone grond (leeflaag in principe minimaal 1 meter). Wanneer de aannak van de boven~Yond is voltooid,
dient u om verlies van g~evens te voorkomen binnen drie maanden een tussenevaluatie van deze fase ter
goedkeuriny aan ons voor te legg_en.
Aanpak grondwater
Aanpak van de verontreiniging in de ondergrond en het grondwater zat bestaan uit het monitoren van de
aanwezige verontreiniging. In het saneringsplan is een monitoringsplan opgenomen waarin is beschreven
welke monitoringsfilters moeten worden bemonsterd. Met de monítoringsreeks moet worden aangetoond
dat er sprake is van een stabiele eindsituatie. Gedurende een periode van vijf jaar moeten zes
monitoringsronden worden uitgevoerd. Na vijf jaar vindt een ijkmoment plaats waarbij in overleg met ons
de resultaten van de aanpak van de bodemverontreiniging worden geëvalueerd.
Tijdens dit ijkmoment wordt bepaald of op basis van de trend een stabiele eindsituatie kan worden
vastgesteld. Zo ja dan wordt de sanering beëindigd door llet formeel indienen van het totale
evaluatierapport.
Als op grond van de monitoringsgegevens blijkt dat de omvang van de pluim toeneemt, doordat ter
plaatse van de monítoríngsfilters 805, 807 of 809 op basis van de trend blijkt dat de concentraties aan
verontreiniging toenemen tot boven de interventiewaarde, wordt ofwel de monitoringstermijn verlengd
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4
wanneer wordt onderbouwd dat de pluim op lange termijn alsnog za( afnemen of worden op basis van de
monitoringsresultaten nadere fall-back maatregelen uitgewerkt.
Na sanering is de bodem geschikt voor het toekomstige gebruik voor de functie "wonen".
6.3 Risico van de verontreiniging
In het huidig gebruik is er sprake van een gebruiksfunctie "industrie". Vanuit dit gebruik (personen zijn
op het verontreinigde terrein aanwezig, er wordt niet gegraven in de bodem en er is sprake van een dichte
beton en puinlaag) zijn er geen directe blootstellingsrisico's aan de verontreiniging te verwachten.
Wanneer het terrein is herontwikkeld ten behoeve van het gebruik als functie "wonen", worden directe
blootstellingsrisico's met de saneríngsmaatregel weggenomen en wordt in een periode van vijf jaar
aangetoond dat de verspreiding van de verontreiniging in evenwicht is met de natuurlijke afbraak van de
verontreiniging.
6.4 Nazorg en gebruiksbeperkingen
Na afloop van de sanering is de aanwezige verontreiniging ortder de woningen en de tuinen afgeschermd.
Om te waarborgen dat er geen blootstellingsrisico's optreden moet de leeflaag in de tuinen in stand
worden gehouden. Dit houdt in dat het niet zonder meer is toegestaan graafwerkzaamheden te verrichten
dieper dan de leeflaag.
Daarnaast moet contact met het verontreinigde grondwater worden vermeden, zodat het niet is toegestaan
om grondwater op te pompen.
In het geval dat graafwerkzaamheden of grondwateronttrekking toch noodzakelijk zijn, dient dit aan ons
als bevoegd gezag te worden gemeld en dient in een nader uit te werken plan te worden aangegeven welke
maatregelen worden genomen overeenkomstig de Wet bodembescherming om blootstelling aan en
verspreiding van de verontreíniging te voorkomen.
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provincie :: Utrecht
7 Kadastrale tekening
5
De locatie waarop deze beschikking betrekking heeft, is aangegeven op onderstaande kadastrale kaart.
~derzoeksgebied
Contour grond
verontreiniging
~ontour
;rondwater-
verontreiniging
percelen met verontreinigde grond en omvang verontreinigd grondwater
De locatie is kadastraal bekend als Breukelen-Nijenrode, sectie B, nummer 4169.
Het deel van de verontreiniging van de grond dat sterk verontreinigd is, is in bovenstaande
overzichtstekening weergegeven (de interventiewaardecontour grond verontreiniging).
Kadastrale gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Breukelen-Nijenrode B 4169 603
Breukelen-Nijenrode B 4491 11
Breukelen-Nijenrode B 4683 5306 (gedeeltelijk verontreinigd)
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8 Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking tegen dit besluit beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20900, 2500 EA, Den Haag. Daarvoor is
een griffierecht verschuldigd (zie www.rechtspraak.nl voor de hoogte van het griffierecht).
Indien beroep is ingesteld, kan ook om een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd als
er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden
gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd.
9 Tot slot
Gedeputeerde Staten nemen deze beslissing op grond van de door de indiener aangeboden
gegevens. Als blijkt dat de overgelegde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, is de provincie
Utrecht niet aansprakelijk voor schade die als gevolg daarvan ontstaat.
10 Meer informatie
U kunt, onder vermelding van de code UT031 I/00064, meer informatie vragen bij de projectleider van de
afdeling Vergunningverlening, de heer J.C.J. Kemper, telefonisch bereikbaar op 030 258 2792.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,
- .~ ~.~_
Mevrouw drs. S. van Gool
Teamleider Bodem en Water
Bijlage: Voorwaarden voor instemming met het saneringsplan
Een kopie van deze brief is verzonden naar:
- Gemeente Stichtse Vecht, t.a.v. de heer J. Ouwekerk, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen;
- Adviesbureau J.A.M. Groot, t.a.v. de heer J.A.M. Groot, Vaarkant 44, 1906 WJ Limmen
- Milieudienst Noord -West Utrecht, t.a.v. Afd. Leefomgeving, Cluster Bodem, Postbus 242, 3620 AE Breukelen
- Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, t.a.v. de heer A. Takens, Postbus 41, 3620 AA Breukelen UT
- de heer L.C.V. Andre en mw. C. de Bie, Domineeslaantje 33, 3621 EB Breukelen UT
- de heer S.G.M. Bosman en mw. A. Weijmer, Domineeslaantje 41, 3621 EC Breukelen UT
- de heer M. Visser, Gageldijk 95, 3566 MG Utrecht
- de heer J.W.A. de Bruin en mw. I. Muntjewerff, Wilhelminastraat 39, 3621 VG Breukelen UT
- mevrouw A.J.E. Toussaint, Goorstraat 3, 2970 Schilde
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provincie :: Utrecht
Bijlage
Voorwaarden voor instemming met het saneringsplan
1 Termijn voor uitvoering van de sanering
Als er niet binnen vier jaar gesaneerd hoeft te worden, omdat de bodemverontreiniging geen risico's met
zich meebrengt voor mens, dier, plant of van verspreiding en de sanering meer dan vijf jaar na afgifte van
deze beschikking zal starten, moet ruim voor de start een geactualiseerd saneringsplan bij ons worden
ingediend, met recent bodemonderzoek. Pas als wij met dit geactualiseerde saneringsplan hebben
ingestemd, kan de sanering starten.
2 Saneringsuitvoering
De sanering wordt uitgevoerd overeenkomstig:
· de Beoordelingsrichtlijn uitvoering bodemsanering: BRL SIKB 7000 van de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB);
· het SIKB protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden;
· het SIKB protocol 7002: Uitvoering van landbodemsanering met in-situ methoden.
3 Milieukundige begeleiding
De werkzaamheden worden milieukundig begeleid. De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd
overeenkomstig:
· de beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding: BRL SIKB 6000 van de SIKB;
· het VKB-protocol 6001: Milieukundige begeleiding en evaluatie lándbodemsanering met--
conventionele methoden van de SIKB;
· het VKB-protocol 6002: Milieukundige begeleiding en evaluatie landbodemsanering met
in situ methoden;
· het VKB-protocol 6004: Milieukundige begeleiding van nazorg.
4 Erkenning
De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding moeten worden
uitgevoerd door een persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit beschikt over een
door het Agentschap NL afgegeven erkenning voor het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.
5 Melding start
Degene die feitelijk leiding geeft aan de uitvoering van de sanering, meldt ons de feitelijke start van de
sanering uiterlijk vijf werkdagen voor de start en levert daarbij de volgende gegevens aan:
· geplande einddatum van de sanering;
· de naam van de aannemer die de saneringswerkzaamheden gaat uitvoeren;
· de naam van het bureau en de persoon die de saneringswerkzaamheden milieukundig begeleiden;
· de naam van de beoogd grondverwerker of grondbewerker.
Als de sanering niet start op de gemelde startdatum, moet de melder ons dit direct melden en de nieuwe
startdatum zo snel mogelijk doorgeven, uiterlijk vijf werkdagen voor de feitelijke start.
Beschikkingnummer: 80908719
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6 Melding van wijziging van de saneringswerkzaamheden en onvoorziene omstandigheden
Als u vooraf of tijdens de werkzaamheden wilt of moet afwijken van het saneringsplan, dan dient u ons
hiervan direct op de hoogte te stellen. Daarnaast moet u met ons overleggen bij onvoorziene
omstandigheden tijdens de uitvoering van de sanering.
7 Melding van bereiken einddiepte
Als bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, meldt degene die feitelijk leiding
geeft aan de sanering ons het verwachte tijdstip waarop over het hele gebied van de ontgraving de
einddiepte bereikt zal worden. Deze melding wordt gedaan zodra de melder een redelijk vermoeden heeft
van dat tijdstip en voordat gestart wordt met aanvullen van de ontgraving. Bij ontgraving en aanvulling in
gedeeltes, geldt de verplichting tot melding per gedeelte.
8 Melding einde sanering
Degene die feitelijk leiding geeft aan uitvoering van de sanering meldt ons het einde van de sanering
binnen twee weken na beëindiging. Bij een gefaseerde sanering wordt het einde van iedere afzonderlijke
fase gemeld.
9 Wijze van melden
Het melden van de start van de sanering, het wijzigen van de startdatum, het bereiken van de einddiepte,
het melden van het einde van de sanering en het melden van wijzigingen en onvoorziene omstandigheden
gebeurt op een van de volgende manieren:
· per e-mail: handhavin bog_ dem yprovincie-utrecht.nl; o£
· schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Utrecht, Afdeling Handhaving,
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht; of:
· per fax: via de fax van de Afdeling Handhaving, 030 - 258 310.
De melder maakt daarbij gebruik van de standaardformulieren, te vinden op onze website:
ww~v.provincie-utrecht.nl, onder loket ~ vergunningen -> bodemverontreiniging en saneren ~ meld
bodemverontreiniging --. documenten en downloads.
10 Opslag en aan- en afvoer van grond
Voor de tijdelijke opslag van verontreinigde grond op de saneringslocatie gelden minimaal de volgende
elsen:
· Het is niet toegestaan een depot voor de opslag van bij de sanering vrijkomend materiaal in werking
te hebben na het beëindigen van de grondsanering.
· Het is niet toegestaan partijen verontreinigde grond van verschillende kwaliteit en samenstelling te
mengen.
· Partijen verontreinigde grond moeten naar aard, samenstelling en verontreiniging in te onderscheiden
deelpartijen worden opgeslagen. Tussen deze deelpartijen moet een afstand van ten minste één
meter worden aangehouden of een fysieke scheidingswand worden aangebracht.
· Vrijgekomen asbesthoudende grond en bodemmateriaal dient uiterlijk vier werkweken na het
vrijkomen afgevoerd te worden naar een erkende verwerker (conform BRL 7500).
· De sanering kan pas als afgerond worden beschouwd, als alle ontgraven sterk verontreinigde
grond is afgevoerd naar een BRL 7500 erkend eindverwerker.
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provincie :: Utrecht
11 Evaluatierapport
De milieukundig toezichthouder stelt, in uw opdracht, na afloop van de sanering een evaluatierapport op,
zoals bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming. Dit evaluatierapport moet uiterlijk binnen
drie maanden na het einde van de bodemsanering in drievoud aan ons toegezonden worden. (Provincie
Utrecht, afdeling Vergunningverlening, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht).
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