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Bijlage(n) Beschikking, formulier start sanering en formulier relevante saneringsgegevens
Kopie aan Stadszaken gemeente Haarlem afdeling Milieu, de heer G. van Dungen;
Locatiecode NH039200111
Onderwerp Verzenden beschikking vaststellen ernst en spoed en instemming saneringsplan
voor de locatie Klokhuisplein e.o. middeldiep en diep grondwater te Haarlem
Geachte heer/mevrouw,
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht
zenden wij u hierbij de beschikking inzake vaststelling ernst en spoed en
goedkeuring saneringsplan voor de locatie Klokhuisplein e.o., middeldiep en diep
grondwater te Haarlem.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager en diegenen die
een zienswijze hebben ingediend. Overige belanghebbenden worden gevraagd de
beschikking te downloaden van de gemeentelijke website
(www.haarlem.nl/klokhuisplein/) of een papieren versie aan te vragen bij de
afdeling Milieu van de gemeente Haarlem (via een mail aan
meldpuntbodem@haarlem.nl of via telefoon: 023-5113513).
Verder wordt de kennisgeving van het besluit gepubliceerd op
www.ofFicielebekendmakingen.nl.
Met deze beschikking is vastgelegd dat de grondwaterverontreiniging zich te veel
verspreidt en dat daarom ingrijpen noodzakelijk is.
Op ongeveer 10 tot 14 meter diepte onder de Nauwe Appelaarsteeg en het
aangrenzende deel van de Bakenessergracht ligt een kern met hoge gehalten aan
chloorhoudende oplosmiddelen. Dit is de bronzone van waaruit de verontreiniging
zich verspreidt.
In het saneringsplan waar deze beschikking over gaat, is gesteld dat om de
verspreiding te beheersen, het nodig is om deze bronzone aan te pakken. Het
saneringsplan beschrijft op hoofdlijnen de doelstelling, de voorgeschiedenis en de te
treffen maatregelen. In de bijgevoegde beschikking is ingestemd met het
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saneringsplan met een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet het uitgewerkte
plan van aanpak van de sanering nog een keer volledig beoordeeld worden. Hierin
moeten inhoudelijk alle details van de saneringswijze zijn opgenomen. Ook moet
rekening worden gehouden met randvoorwaarden vanuit de buurt. Over dit concrete
plan wordt opnieuw een beschikking genomen waarop zienswijzen kunnen worden
ingediend.
De gemeente Haarlem gaat samen met de direct belanghebbende buurtbewoners en
bedrijven een programma van eisen opstellen waaraan het plan van aanpak moet
voldoen. Er wordt een bewonerscommissie opgezet die aan kan geven wat de
randvoorwaarden en wensen zijn vanuit de buurtbewoners. Tevens wordt een
afgevaardigde van de bewonerscommissie gevraagd om betrokken te zijn bij de
aanbesteding van de sanering. Zo kunnen de direct belanghebbenden meedenken en
meebeslissen bij de keuze voor de manier waarop gesaneerd gaat worden. De
bewonerscommissie kan zich, op kosten van en in overleg met de gemeente
Haarlem, laten ondersteunen door een deskundig adviseur.
Over het opzetten van deze bewonerscommissie en over hoe u zich kunt aanmelden,
wordt u eind augustus verder geïnformeerd.
Wij verzoeken u in eventuele verdere correspondentie het volgende Wbb-nummer
te vermelden: NH039200111.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling
Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer 023-511 3513.
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders.

ir. S.Y.M. Andela,
hoofd afdeling Milieu

