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Geachte heer/mevrouw,
Op 17 juni 2016 ontvingen wij een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer voor het veranderen van uw bedrijf gelegen aan Schansdijk 3 in De Heen.
Het betreft het plaatsen van een nieuwe dieseltank.
Beoordeling
Uit de beoordeling blijkt dat sprake is van een type B inrichting in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het indienen van een melding gelden landelijke
vereisten. Deze zijn terug te vinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Uw melding bestaat uit:
 de melding d.d. 17 juni 2016;
 plattegrondtekening/situatieschets, ingekomen d.d. 17 juni 2016.
Voldoet en publicatie
De melding voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer
(type B inrichting). De melding zal worden toegevoegd aan uw dossier en binnenkort
gepubliceerd worden.
Voorschriften
Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat u moet voldoen aan de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling. Wilt u meer weten over het
Activiteitenbesluit milieubeheer, de Activiteitenregeling en de voorschriften daaruit,
raadpleeg dan het E-loket (www.aimonline.nl).
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Voornemen opleggen maatwerkvoorschriften
Uit nader onderzoek blijkt, dat op enkele onderdelen de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer, die van toepassing zijn op de activiteiten die binnen uw
bedrijf plaatsvinden, niet geheel aansluiten op de situatie. Wij zijn daarom voornemens om
in overeenstemming met het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschrift(en) te
stellen.
De reden tot het opleggen van maatwerkvoorschriften is de volgende:
Overwegingen
Ter plaatse van de locatie van de nieuwe dieseltank dient op grond van de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming een bodemonderzoek te worden uitgevoerd ter
vastlegging van de nulsituatie van de bodemkwaliteit op deze locatie. Volgens artikel 2.11,
tweede lid van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen
met betrekking tot de nulsituatie van de bodem, indien de melding betrekking heeft op een
verandering met bodembedreigende activiteiten. In dit geval is hiervan sprake.
Een nulsituatie-bodemonderzoek heeft tot doel het referentieniveau van de feitelijke
bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een
toetsingsgrondslag verkregen met het oog op mogelijke toekomstige
bodemverontreiniging. Door middel van de resultaten van een
eindsituatie-bodemonderzoek kan dan worden bepaald of er bodemverontreiniging is
opgetreden ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.
Een eindsituatie-bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd bij de beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten.
Het preventieve bodembeschermingsbeleid (uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn
bodembescherming) gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden
tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een
belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft bodemonderzoek noodzakelijk.
Gelet op het bovenstaande, zijn wij dan ook voornemens de volgende
maatwerkvoorschriften op te leggen:
Maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit
1.
Binnen 3 maanden na het van kracht worden van het besluit dient een rapport met de
resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit ter plaatse van de locatie van de
nieuwe dieseltank te worden toegestuurd aan het bevoegd gezag.
2.
Het onderzoek en het rapport, bedoeld in voorschrift 1, dient uitgevoerd,
onderscheidenlijk opgesteld te worden door een persoon of een instelling die daartoe
beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
3.
Het onderzoek, bedoeld in voorschrift 1 dient zich uitsluitend te richten op de
bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de
bodemkwaliteit vormen of vormden.
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Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen
contact opnemen met …... Dit is mogelijk via telefoonnummer 14 0167. Zij is afwezig
van 19 juli tot en met 21 augustus 2016.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen
Wegens de ontwerp-status van deze beschikking is deze niet ondertekend.

Zienswijze
Dit ontwerp besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage, met ingang van
de dag na publicatie van dit ontwerp besluit. Binnen deze termijn is een ieder
in de gelegenheid zijn of haar zienswijzen naar voren te brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6,
4650 AA Steenbergen, onder vermelding van het zaaknummer (zie bovenaan dit
ontwerp besluit).
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