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ALGEMEEN
'ín verband
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is de bodemkwaliteit
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>

Nulsituatie-onderzoek
Metaalbewerkerweg
181 676-4, d.d. 29 februari 2008.

>

Eindsihiatie-onderzoek
Metaalbewerkerweg
196335-15,
d.d. 16 oktober 2009.

>
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kenmerk
kenmerk

de

voorzieningen,

BODEMKWALITEIT
De bodemonderzoeken

zijn uitgevoerd

bodemkwaliteit
naar aanleiding
februari 2008 tot eind 2009.
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TANKST

ATION

Uit het installatieboek van het tankstation blijkt het volgende:
>

Na het uitgevoerde eindsifüatie bodemonderzoek in oktober 2009, is in verband met de
1 5-jaar1ijkse herkeuÏing van de ondergrondse tanks, 1 tank afgekeurd. Het betrof de 20
m3 eurotank. Op deze locatie was de toplaag bij het peilpunt als gevolg van een morsing
verontreinigd geraakt met minimale olie/vluchtige aromaten. De eurotank van 20 m3 is
conform de ïichtlijnen gesaneerd en verwijderd. Hierbij kan het niet anders zijn dat ook
de verontreinigde toplaag verwijderd is (t.b.v. van het wij-graven en verwijderen
van de
tank).

>
>

De tanksanering alsmede het plaatsen van nieuwe ondergrondse tanks vond plaatst in de
periode vanaf eind oktober 2009 tot begin 2010.
In 2010 zijn de volgende tanks aangebracht: 20 m3 Euro 95 + 12 m3 Ultimate 98 + 15 m3
Ultimate diesel + 15 m3 diesel + l m3 Mix. Alle tanks dienen in 2029 herkeurd te
worden.

>

De mixtank

in 2024.

De vloer bij het tankstation is op 29 oktober 2015 op vloeistofdichtheid gecontroleerd.
De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld en hiervoor is een verkla*g
afgegeven.
Voor 28 oktober 2021 dient de vloeistofdichte vloer opnieuw geïnspecteerd
te worden.
Ook de werking van de Kathodische Bescheïming
(kb) en water-sludgemetingen
(ws)
zijn geÏnspecteerd en in orde bevonden. De staat waarin de voorziening
verkeerd
geeft
geen reden tot een nader onderzoek en alle onderdelen van de voorziening
voldoen
aan
de bepalingen.

>

>

Op het tankstation bevinden zicht twee monitoringspeilbuizen voor de jaarlijkse controle
van het grondwater. Op 28 oktober 2015, op 3 november 2016 en op 1 december 2017,
is het grondwater niet verontreinigd met minerale olie en vluchtige
aromaten.
Op het tankstation bevindt zich een slibvangput (inhoud 1.200 liter) + olie-benzineafscheider (irföoud 800 liter). De obas heeft een capaciteit van 6 liter/seconde.
Uit de
halfjaarlijkse inspecties (maait en september 2016 + juni en november 2017 en juni
2018), blijkt dat er een goede werking is en geen gebreken aanwezig zijn. De gemeten
waarden van de olie- en sliblaag bevinden zich ruim onder de toegestane waarden.

HUIDIG

GEBRUIK

PERCELEN

Het tankstation is tot op heden in gebruik en voldoet aan de gestelde wet-/regelgeving.
geen gebreken geconstateerd, het grondwater is niet verontreinigd en de voorziening
tankstation is vloeistofdicht. Derhafüe kan er geen bodemverontreiniging
ontstaan.

Er zijn
op het

Eind 2009, na het uifüoeren van het eindsifüatie-bodemonderzoek, zijn de bediijfsactiviteiten
van het autobedrijf, die het huurde, beëindigd. Derhalve vonden vanaf dat momeiït geen
bodembedreigende activiteiten meer plaats. Vanaf dat moment tot op heden worden de
bedrijfsgebouwen gehuurd door enkele bedrijven. Zo wordt een deel gebruikt als showroom
voor snor-/bromfietsen, een deel is in gebruik voor stalling en verhuur van horecamaterialen
en delen worden gebruikt door een bedden-speciaalzaak en een standbouwer.
De genoemde
bedrijven voeren geen bodembedreigende activiteiten uit en derhafüe kan er geen
bodemverontreiniging

ontstaan.
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