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Geachte heer,
Op 21 juni 2016 zonden wij u een brief met betrekking tot de melding Activiteitenbesluit
voor de inrichting aan de Havenweg 35-47 te Dinteloord. In deze brief hebben wij de
melding akkoord verklaard en hebben wij u aangegeven dat wij van plan zijn om
maatwerkvoorschriften op te leggen voor uw inrichting. Via deze brief nemen wij een
definitieve beslissing op de maatwerkvoorschriften.
Geen zienswijze
Van 22 juni 2016 tot en met 6 juli 2016 bent u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze
in te dienen tegen ons voornemen. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.
Besluit
Wij hebben daarom besloten om, in overeenstemming met artikel 2.11, lid 2 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen.
Motivering maatwerk
Ter plaatse van de locatie van de nieuwe dieseltank dient 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
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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.
Wij hebben dan ook besloten om 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 en te worden toegestuurd aan het bevoegd gezag (gemeente
Steenbergen).
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.
Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen contact
opnemen met ….. Dit kan via telefoonnummer 14 0167.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de
bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet u
vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het
beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een
beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het
beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank
u nader informeert. Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het
besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u
om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit
verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.
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