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1. Omschrijving Project
Bestaande situatie
Op de Bloemendaalsestraatweg 98-102 staat een bijzonder pand. Verscholen achter de vigerende
rooilijnen staat een historische gebouw waarin jarenlang de meubelwinkel Formato was gevestigd. Dit
bedrijf heeft in 2008 de deuren gesloten en de opstallen en grond zijn verkocht aan de huidige
eigenaar.
e

Het vrijstaande 17 eeuwse dubbelhuis met open voorerf heeft een
sterk terugliggende rooilijn aan de Bloemendaalsestraatweg die een
eeuw geleden nog Jan Gijzenvaart III heette. De gevels zijn wit
gestuct met ramen met roedeverdeling en een schilddak met rode
pannen.
Het vrijstaande huis is van architectuurhistorische waarde omwille
van de ouderdom, behorend tot de oudste bebouwing van de
dorpskern van Santpoort-zuid. Het dubbelhuis is gemeentelijk
monument.
Achter het dubbelhuis staan verschillende veel later aangebouwde
opstallen met kleine open buitenruimtes. Het achterhuis is gedeeld in
een soort 2-1 kap gebouw en wordt enerzijds ontsloten door de patio
en anderzijds ten behoeve van een andere eigenaar vanuit een
binnenplaats. Een deel van het achterhuis hoort bij de opstallen. Het
Achterhuis heeft bijzondere en zeldzame dakpannen en de
dakboogconstructie is een ruimtelijk interessant element. Het
achterhuis is geen monument.

Historische analyse
Santpoort Zuid is in de 16de eeuw als buurtschap ontstaan als direct gevolg van het graven van de
Jan Gijzenvaart in 1537. De vaart is vernoemd naar een burgemeester van Haarlem.
De vaart was bedoeld als zandvaart. Aan het eind van de vaart (Jan Gijzenvaart III) werden langs de
belangrijke verbindingsweg de Bloemendaalsestraatweg uiteindelijk negen blekerijen gevestigd. Tot
ver in de 19de eeuw bleef Santpoort Zuid een uitgesproken blekersgemeenschap. Na de komst van
het eerste station in 1865 ontstonden de Duinweg en de Vinkenbaan als forensen villabuurt. De
Bloemendaalsestraatweg kreeg een dorps karakter en wordt gekenmerkt door kleinschalige
architectuur waarvan nog een aantal 17de eeuwse huizen bewaard zijn gebleven.
Historisch morfologisch is de Bloemendaalsestraatweg van belang vanwege het kunnen ‘teruglezen’
van de verschillende voorgevelrooilijnen uit het verleden.
In de tijd van de Jan Gijzenvaart was er een andere stedenbouwkundige structuur met een rooilijn in
een teruggeschoven ligging. Verschillende panden aan de Bloemendaalsestraatweg geven deze
structuur nog aan. Na 1920 is er in een meer vooruitgeschoven rooilijn gebouwd waardoor
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vanzelfsprekend royale binnenplaatsachtige voortuinen ontstonden die heden ten dage vaak ruim
omzoomd zijn door hoge hagen.
Het pand op deze locatie heeft ook zo’n teruggetrokken ligging. De voortuin is van grind voorzien en
heeft een taps toelopende vorm die enigszins afsluit naar de weg.
Het vrijstaande dubbelhuis is van oudsher als woonhuis in gebruik
geweest. In 1752 werd het huis door ‘drie partijen’ bewoond.
Omstreeks 1880 is het huis opgesplitst in 4 woningen met
vermoedelijk in 1885 een aanbouw aan de rechterzijde. In 1907
bestond het geheel uit 7 verschillende zeer kleine woningen.
e
De indeling van de voorgevel is een 19 eeuwse topgevel. Hiernaast
is een foto te zien van omstreeks 1920. Naast het huis stond toen
een ander huis met een soortgelijke gevel.
Het huis wordt gedekt door een schilddak met rode Hollandse pannen dat oorspronkelijk vermoedelijk
een zadeldak is geweest. De nok ligt haaks op de straat. De rechter aanbouw uit 1885 heeft een
zadeldak dat aan de linkerzijde opgetrokken is tot en halverwege het schilddak aansluitend plat dak.
e
De 19 eeuwse aanbouw heeft een plat dak. Als gevolg hiervan zij er bouwkundige aanpassingen in
de kapvorm van het huis gedaan.
Vermoedelijk in 1922 is een werkplaats in het toen weer uit drie woningen bestaande huis
aangebracht. Aan de linkerzijgevel van de werkplaats is met het samenvoegen tot één woning in 1949
een kleine uitbouw gebouwd met in 1953 een uitbouw aan de rechterzijde. De overkapping van de
binnenplaats die daarna werd aangebracht in 1970 is in 2008 verwijderd.
e

Het achterhuis is van de 19 eeuw. Nu is het gesplitst in twee delen waarvan het rechtergedeelte
behoort tot een bedrijf dat de ruimte gebruikt als opslag. Het dak van dit pand is bekleed met een
zeldzame dakpan en een eenvoudig maar ook prachtig gebogen dakspant.
Degenen die het huis en de opstallen in eigendom hebben gehad, zijn zonder uitzondering werklieden
en middenstanders geweest zoals een kruidenier, een bakker en als laatste een meubelmakerwinkel.
De kleine woningen werden meestal bewoond door de knechten van de middenstanders.
De bouwkundige staat van de opstallen is zéér slecht. Naast het feit dat alles totaal niet geïsoleerd is,
voldoen de vrije hoogten ook niet meer aan de huidige lengte van de mens en dus aan de eisen van
de dag. Constructies zijn scheef gezakt en er is zelfs een draagbalk die rust op een kozijn met glas.
De panden zijn niet waterdicht en de wind heeft vrij spel. In de werkplaats is geen vloer aanwezig.
Ruim twee eeuwen staan er kleine opstallen op de locatie van de Bloemendaalsestraatweg 98-102. In
deze tijden zijn er elke keer veranderingen geweest. Er zijn gebouwen gesloopt, er zijn weer
gebouwen bijgebouwd. Er werd gewoond, er werd gewerkt. Er werd geconserveerd, er werd
vertimmerd. Wat nodig was werd uitgevoerd. Functionaliteit stond altijd voorop.
Nieuwe situatie
Voor het dubbelhuis is in 2010 een monumentenvergunning
aangevraagd. Deze is inmiddels verleend. In 2010 is ook een
omgevingsvergunning aangevraagd voor planologie en bouwen.
In het huidige bestemmingsplan staat het huis beschreven als
Bedrijven maar met de aanvraag wordt dat gewijzigd in Wonen.
Het dubbelhuis wordt gerenoveerd/gerestaureerd met zoveel mogelijk
behoud van de karakteristiek monumentale elementen maar daar
waar mogelijk aangepast aan de huidige wensen.
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2. Relatie met geldend beleid
Zoals hierboven beschreven rust op de huidige locatie de bestemming Bedrijven. De
Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-zuid was vroeger een levendige winkelstraat met veel kleine
bedrijfjes. Sinds een jaar of 20 zijn bijna alle winkels/bedrijven verdwenen en geldt het beleid dat deze
ruimten met een wijziging op het bestemmingsplan gebruikt kunnen worden voor de functie Wonen.
De aard en omvang van het project is klein en de ingrijpendheid op de omgeving na de wijziging is er
niet. Het gebouw wordt één woning, een extra parkeerlast op de omgeving is er niet, het gebruik van
de woning is normaal.

3. Relatie met toekomstig beleid
Het bestemmingsplan wordt in 2015 herzien.

4. Relevante Milieuaspecten
Alle milieuaspecten welke relevant zullen zijn voor de onderbouwing , zullen behandeld worden in dit
hoofdstuk
•

Milieuvergunning- of melding noodzakelijk
Uit het bijgevoegde rapport (bijlage A:integraal advies Bloemendaalsestraatweg 98, SantpoortZuid van de Milieudienst IJmond d.d. 19 september 2008) kan geconcludeerd worden dat hier
geen maatregelen voor dienen te worden getroffen.

•

Stand van zaken milieuvergunning en melding
Uit het bijgevoegde rapport (bijlage A:integraal advies Bloemendaalsestraatweg 98, SantpoortZuid van de Milieudienst IJmond d.d. 19 september 2008) kan geconcludeerd worden dat hier
belemmering voorzien wordt met betrekking tot de realisatie van dit plan.

•

Geluid (wegverkeer, spoorweg, industrie en luchtvaart)
Uit het bijgevoegde rapport (bijlage A:integraal advies Bloemendaalsestraatweg 98, SantpoortZuid van de Milieudienst IJmond d.d. 19 september 2008) kan geconcludeerd worden dat hier
belemmering voorzien wordt met betrekking tot de realisatie van dit plan en zal er geen
geluidsbelastingonderzoek benodigd zijn.
In overleg met de heer P. Harmsen van de Milieudienst IJmond is besloten dat er geen
geluidsonderzoek benodigd is.
Er zal wel een hogere waarden procedure gevolgd gaan worden.

•

Bodemonderzoek
Verkennend bodemonderzoek is bijgevoegd als bijlage B1 en B2. Hieruit komt naar voren dat er
voldoende verkennend bodemonderzoek is verricht. Er zijn geen bodembedreigende activiteiten
bekend. Verder onderzoek is nieyt benodigd.
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•

Watertoets
In de waterhuishouding zullen geen wijzigingen plaatsvinden. E.e.a. is daarom niet van
toepassing op dit plan.

•

Flora & Faunaonderzoek
Uit het bijgevoegde rapport (bijlage A:integraal advies Bloemendaalsestraatweg 98, SantpoortZuid van de Milieudienst IJmond d.d. 19 september 2008) kan geconcludeerd worden dat er geen
flora- en faunaonderzoek uitgevoerd hoeft te worden.
Wel dient er rekening gehouden te worden met gehouden te worden met de Flora- en faunawet.
Indien er vegetatie verwijderd,wordt zal dit buiten de vogelbroedtijd (15 maart – 15 juli)
geschieden.

•

Sloopvergunning
De gevel van het pand met monumentenstatus zullen intact blijven.
Er zal niet boven de 10 m3 aan gesloopt worden. Hieruit volgt dat er geen sloopvergunning
benodigd is.
Monumentenvergunning is reeds verleend.

•

Geuremissie/ Luchtkwaliteit
Uit het bijgevoegde rapport (bijlage A:integraal advies Bloemendaalsestraatweg 98, SantpoortZuid van de Milieudienst IJmond d.d. 19 september 2008) kan geconcludeerd worden dat hier
geen knelpunten zij voor het realiseren van dit plan betreffende de luchtkwaliteit.

5. Economische haalbaarheid.
Het betreffende object wordt gerestaureerd waarbij de huidige rooilijnen van het gebouw gehandhaafd
blijven.
Er zijn geen aanpassingen die reden geven tot hinder namens derden en/of omgeving.
In deze is er geen aanleiding tot enige planschade naar de omgeving en/of derden.
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6. Conclusie
Op grond van onderhavige onderbouwing kan geconcludeerd worden dat er voor de realisatie van het
plan aan de Bloemendaalsestraatweg 98 te Santpoort-zuid geen belemmeringen aanwezig zijn om het
bestemmingsplan aan te passen met betrekking tot de functieverandering van bedrijven naar wonen.

Bijlagen:
A: Integraal advies Bloemendaalsestraatweg 98 te Santpoort-Zuid d.d. 19 september 2008
geschreven door Milieudienst IJmond.
B1: Omgevingsrapportage perceel VSN01 F 5267 d.d. 02 september 2008, geschreven door
Milieudienst IJmond.
B2: Omgevingsrapportage perceel VSN01 F 5396 d.d. 02 september 2008, geschreven door
Milieudienst IJmond.
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Bijlage A:
Integraal advies Bloemendaalsestraatweg 98
te Santpoort-Zuid
d.d. 19 september 2008,
geschreven door Milieudienst IJmond.
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Bijlage B1:
Omgevingsrapportage perceel VSN01 F 5267
d.d. 02 september 2008,
geschreven door Milieudienst IJmond.
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Omgevingsrapportage
perceel VSN01 F 5267

Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Datum aanvraag
Datum rapportage

Milieudienst IJmond, Milieudienst IJmond
Wijckermolen 2, 1940AH Beverwijk
02 sep 2008
02 sep 2008
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Inleiding
Voor u ligt een rapportage van de over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door
u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit
rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het gemeentelijk
bodeminformatiesysteem en het gemeentelijke milieu-informatiesysteem. Het bodeminformatiesysteem bevat
gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, buitengebruik gestelde ondergrondse
brandstoftanks en historische bodembedreigende activiteiten. Het milieu-informatiesysteem bevat gegevens
over bedrijven en vergunningen.
Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:
Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie
Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer,
oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van eventuele
bodemonderzoeken, tanks en historische informatie weer.
Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de
onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse
brandstoftanks en gegevens over bedrijven.
Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie
Geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de
onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie).
Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend probleem is. Een
verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bodem van een direct
aangrenzend perceel.
Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2
en 3.
Bijlage 2: Disclaimer
Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de
rapportage wel en niet kan worden gebruikt.
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1 Algemene informatie perceel VSN01 F 5267
Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven.

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:
Adres
Kadastrale gegevens
Gemeente
Sectie
Nummer

VSN01
F
5267
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2 Gegevens op perceel VSN01 F 5267
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.

Overzicht bodemonderzoeklocaties
Onderzoekslocatie ''
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen:
Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen:
Wbb code:

(AA045306765)
Bloemendaalsestraatweg 102

Voldoende onderzocht

Legenda
<s/<d
>S
>T
>I
Onbekend

Geen verhoogde gehalten gemeten
Licht verontreinigd (> streefwaarde)
Matig verontreinigd (> tussenwaarde)
Sterk verontreinigd (> interventiewaarde)
Geen informatie voorhanden

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig.

3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel VSN01 F 5267
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.

Overzicht bodemonderzoeklocaties
Onderzoekslocatie ''
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De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen:
Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen:
Wbb code:

(AA045306760)
Bloemendaalsestraatweg 60

Voldoende onderzocht

Legenda
<s/<d
>S
>T
>I
Onbekend

Geen verhoogde gehalten gemeten
Licht verontreinigd (> streefwaarde)
Matig verontreinigd (> tussenwaarde)
Sterk verontreinigd (> interventiewaarde)
Geen informatie voorhanden

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Tanklocatie
De tanklocatie is bekend onder de naam:
De tanklocatie staat geregistreerd op het volgende adres:
Bodemverontreiniging:
Op de locatie bevinden zich de volgende tanks
Inhoud (l)
Omschrijving Gesaneerd Sanerings-datum Kiwa
3000.00
huisbrandolie nee
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TT045300129
Bloemendaalsestraatweg 125

Saneringswijze
ecoperl

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
1.1 Inleiding

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de locatie. Of op
een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid
bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties
van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen waarna de overheid
en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen informatie in de archieven over een locatie te
vinden is dan is dit dus geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te
krijgen in de plaatsen met een risico op bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het
verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand.

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de
mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden
en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel.
Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)

Een historisch bodemonderzoek zegt eigenlijk nog niets over de bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of
meerdere analytisch onderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging
op de locatie.
Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de Milieudienst
Ijmond dan wordt hiervan een locatie aangemaakt in het bodeminformatiesysteem. Alle op deze locatie uit
gevoerde onderzoeken worden aan deze locatie gekoppeld.
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzochte locatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting kan
er als volgt uit zien:
Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:
Woningbouwcomplex Brinklaan
155-365 (IBS102) (AA038100354)
De locatie staat geregistreerd op het volgende
Brinklaan 155
adres:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de
Pot. Ernstig
locatie de volgende beoordeling gekregen:
Op de locatie is de volgende beschikking
afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie voor de
Uitvoeren NO
locatie de volgende vervolgstatus van toepassing:
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Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd
Datum
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Type onderzoek
onderzoek Bodembescherming
Bodem
Grondwater
Historisch onderzoek
NVN Onderzoek
10-9-1993
1-8-1993 >S
>T

Het rode deel geeft de naam van de locatie aan.
Het gele deel geeft een samenvatting van de informatie op de locatie.
Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op
basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:
Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een nader
bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging. Een
locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek) de locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging.
Pot. Urgent: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging risico's vormt voor de
gezondheid, ecologie en verspreiding.
Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.
Ernstig, niet urgent: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake isvan een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-, ecologischeen/of verspreidingsrisico's. Er is geen saneringsverplichting.
Ernstig, urgentie niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100
m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld.
Ernstig en urgent, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een
actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.
Ernstig en urgent, sanering binnen 10 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent
waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar.
Ernstig en urgent, sanering binnen 15 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent
waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 15 jaar.
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Beschikking (in het gele deel)
Indien het een ernstig geval betreft wordt de locatie overgedragen aan de provincie. De provincie zal
afhankelijk van de stand van zaken op de locatie een beschikking afgeven.

Vervolgstatus (in het gele deel)
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem)
Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen
van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van
de verontreinigende componenten.
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding
van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de provincie
in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van
deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt.

Type onderzoek (in het blauwe deel)
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie
is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit..
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een

8/11

calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend
onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden
gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende
activiteiten uitvoeren.
B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij
een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.
Nader onderzoek:Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie.
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of
de saneringstechnieken.
Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering.

Analyseresultaten (in het blauwe deel)
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie tussen deze
geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.
De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde
In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan.
Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als
van één of meerdere stoffen de streefwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte
bodemverontreiniging.
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Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een
matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek.
Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn.
Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgente van het geval.

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in
ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.
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Bijlage 2: Disclaimer
De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting
van de verontreinigingsituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft
kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de kwaliteit is van grond en grondwater.
De Milieudienst Ijmond is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.
Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of
verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in
voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de
aanwezigheid van een tank.
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of
andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden
beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande
informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt
u zich wenden tot Milieudienst Ijmond
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Bijlage B2:
Omgevingsrapportage perceel VSN01 F 5396
d.d. 02 september 2008,
geschreven door Milieudienst IJmond.

MB architecten bv
Dennenweg 15

ir. René van der Maten

2061 HW Bloemendaal

T:

M:

023-5385353

06-11101000
F:

023-5372014

ir. Nicole F.J. Boumans
E:

mb@mbarchitecten.nl

M:

06-14004635

www.mbarchitecten.nl

BTW nr: NL 8199.55.498 B.01

KVK nr: 34313522

Omgevingsrapportage
perceel VSN01 F 5396

Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Datum aanvraag
Datum rapportage

Milieudienst IJmond, Milieudienst IJmond
Wijckermolen 2, 1940AH Beverwijk
02 sep 2008
02 sep 2008
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Inleiding
Voor u ligt een rapportage van de over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door
u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit
rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het gemeentelijk
bodeminformatiesysteem en het gemeentelijke milieu-informatiesysteem. Het bodeminformatiesysteem bevat
gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, buitengebruik gestelde ondergrondse
brandstoftanks en historische bodembedreigende activiteiten. Het milieu-informatiesysteem bevat gegevens
over bedrijven en vergunningen.
Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:
Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie
Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer,
oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van eventuele
bodemonderzoeken, tanks en historische informatie weer.
Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de
onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse
brandstoftanks en gegevens over bedrijven.
Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie
Geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de
onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie).
Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend probleem is. Een
verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bodem van een direct
aangrenzend perceel.
Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2
en 3.
Bijlage 2: Disclaimer
Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de
rapportage wel en niet kan worden gebruikt.
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1 Algemene informatie perceel VSN01 F 5396
Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven.

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:
Adres
Kadastrale gegevens
Gemeente
Sectie
Nummer

VSN01
F
5396
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2 Gegevens op perceel VSN01 F 5396
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.

Overzicht bodemonderzoeklocaties

Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig.

3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel VSN01 F 5396
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.

Overzicht bodemonderzoeklocaties
Onderzoekslocatie ''
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen:
Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen:
Wbb code:

Legenda
<s/<d
>S
>T
>I

Geen verhoogde gehalten gemeten
Licht verontreinigd (> streefwaarde)
Matig verontreinigd (> tussenwaarde)
Sterk verontreinigd (> interventiewaarde)
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(AA045306765)
Bloemendaalsestraatweg 102

Voldoende onderzocht

Onbekend

Geen informatie voorhanden

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Tanklocatie
De tanklocatie is bekend onder de naam:
De tanklocatie staat geregistreerd op het volgende adres:
Bodemverontreiniging:
Op de locatie bevinden zich de volgende tanks
Inhoud (l)
Omschrijving Gesaneerd Sanerings-datum Kiwa
2000.00
huisbrandolie ja
20-02-1998
AD 620

5/11

TT045301233
Rusburglaan 4

Saneringswijze
verwijderd

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
1.1 Inleiding

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de locatie. Of op
een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid
bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties
van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen waarna de overheid
en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen informatie in de archieven over een locatie te
vinden is dan is dit dus geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te
krijgen in de plaatsen met een risico op bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het
verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand.

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de
mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden
en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel.
Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)

Een historisch bodemonderzoek zegt eigenlijk nog niets over de bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of
meerdere analytisch onderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging
op de locatie.
Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de Milieudienst
Ijmond dan wordt hiervan een locatie aangemaakt in het bodeminformatiesysteem. Alle op deze locatie uit
gevoerde onderzoeken worden aan deze locatie gekoppeld.
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzochte locatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting kan
er als volgt uit zien:
Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:
Woningbouwcomplex Brinklaan
155-365 (IBS102) (AA038100354)
De locatie staat geregistreerd op het volgende
Brinklaan 155
adres:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de
Pot. Ernstig
locatie de volgende beoordeling gekregen:
Op de locatie is de volgende beschikking
afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie voor de
Uitvoeren NO
locatie de volgende vervolgstatus van toepassing:
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Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd
Datum
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Type onderzoek
onderzoek Bodembescherming
Bodem
Grondwater
Historisch onderzoek
NVN Onderzoek
10-9-1993
1-8-1993 >S
>T

Het rode deel geeft de naam van de locatie aan.
Het gele deel geeft een samenvatting van de informatie op de locatie.
Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op
basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:
Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een nader
bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging. Een
locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek) de locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging.
Pot. Urgent: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging risico's vormt voor de
gezondheid, ecologie en verspreiding.
Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.
Ernstig, niet urgent: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake isvan een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-, ecologischeen/of verspreidingsrisico's. Er is geen saneringsverplichting.
Ernstig, urgentie niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100
m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld.
Ernstig en urgent, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een
actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.
Ernstig en urgent, sanering binnen 10 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent
waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar.
Ernstig en urgent, sanering binnen 15 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent
waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 15 jaar.
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Beschikking (in het gele deel)
Indien het een ernstig geval betreft wordt de locatie overgedragen aan de provincie. De provincie zal
afhankelijk van de stand van zaken op de locatie een beschikking afgeven.

Vervolgstatus (in het gele deel)
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem)
Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen
van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van
de verontreinigende componenten.
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding
van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de provincie
in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van
deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt.

Type onderzoek (in het blauwe deel)
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie
is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit..
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
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calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend
onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden
gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende
activiteiten uitvoeren.
B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij
een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.
Nader onderzoek:Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie.
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of
de saneringstechnieken.
Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering.

Analyseresultaten (in het blauwe deel)
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie tussen deze
geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.
De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde
In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan.
Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als
van één of meerdere stoffen de streefwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte
bodemverontreiniging.
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Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een
matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek.
Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn.
Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgente van het geval.

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in
ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.

10/11

Bijlage 2: Disclaimer
De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting
van de verontreinigingsituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft
kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de kwaliteit is van grond en grondwater.
De Milieudienst Ijmond is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.
Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of
verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in
voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de
aanwezigheid van een tank.
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of
andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden
beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande
informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt
u zich wenden tot Milieudienst Ijmond
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