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Maasmechelen - Xoninginnelaan - Bestissing van de OVAM tot ambtshalvè tussenkomst en opstart
ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek:

Geachtè heer Lenaerts,

Volgens onze informatie bent u eigenaar van de gíond gelegen te 3630 Maasmechelen,
Koninginnelaan, kadastraal gekend als

Afdelins

MAASMECHETEN 4 AFD/EISDEN/

Voor het perceelweÍd u op22 novefibét 2017 de vrijstelling toegekend van de verplichting om een
beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren voor een historische bodemverontreiniging. Op
10 augustus 2018 besliste de OVAIU om ambtshalve een beschrÍvend bodemonde.zoek en eventuele
bodemsanering uit te voeren op de grond gelegen aan de Koninginnelaan te Maasmechelen.

Wij wensen bij dè kennisgeving van deze beslissing het volgende voorbehoud te maken. De beslissing
tot ambtshalve tussenkomst impliceert nièt noodzakelijkerwijze dat in het kader van de uitvoering van
de ambtshalve werken de volledige bodemverontreinigiag zal worden weggenomen. De ambtshalve
uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek, de bodemsaneÍing of andere maatregelen gebeurt
conÍorm de bepalingen van het Bodemdecreet, meer specifiek de artikèlen 38 tot en met 43, 47 tot en
met 68, en 69 tot en met 91- Wijwensen er nu reeds op te wijzen dat bij de bodemsanering de
mogelijkheid bestaat dat als gevolg van het BATNEEc-principe (best beschikbare techniek die geen
onredelijke kostèn meèbrengt) in het conÍormiteitsattest van het bodemsaneringsproject wordt
vastgesteld dat er na de uitvoering van de bodemsaneringswerken een zekere restverontreiniging
aanwezig blijft- Eventueel kan daarbij ook het opleggen van gëbruiksbeperkngen nodig zijn.
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Het beschrijvend bodemonderzoek wordt uitgevoerd om de ernst van de bodemverontreiniging,
waarvoor u onschuldig bezitter bent, vast le stellen. Er zullen hiervoor stalen van de grond en/oÍ het
grondwater genomen en geanalyseerd wordèn. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal de
OVAM de ernst van de verontreiniging beoordelen en bepalen of er al dan niet bodemsanering
noodzakelrk is.

De OVAN4 heeft hei milieuadviesbureau Sertius cvba aangesteld om u en eventuele andere
belanghebbenden de gewenste technische informatie ove. het beschrijvend bodemonderzoek en de
uitvoeríng ervan te verstiekken. Ook voor informatie van eerder juridische aard kan u bij Sertius cvba
terccht. De conlaclpersoon bij Sertius cvba is mevrouw Hannelore Van Hal, e-mail:
hannelore.vanhal@sertius.be.

Hei beschrijvend bodemondezoek zelÍ (bemonsteringen, analysen, rapportering) zal in opdracht van
de OVAI\/ uitgevoerd worden door de bodemsaneringsdeskundige Esher. De contactpersoon bij dit
bureau is Hendrik Van Herzeele, e-mail: hendrik@esher.be.

Íeneinde de geplande terreinwerkzaamheden, zijnde het uitvoeren van boringen voor analyse van
bodemstalen en de plaaising van peilbuizen voor de analyse van het grondwater, goed te laten
verlopen, verzoekt de OVAIVI u de bodemsaneringsdeskundige toegang te verlenen tot het betreÍfende
terrein. À,,linstens een week voor aanvang van de werkzaamheden op het terrein zal u hiervan
teleíonisch op de hoogte gebracht worden.

ln dit kaderwillen wij u tevens wijzen op uw bijzondere informatieplicht bij het sluiten van een
overeenkomsl tot overdracht van de grond in kwestie. Als overdrager moet u de kandidaalveÍwerver
informeren omtrent het in vorige alinea vermelde voorbehoud, zodat de veÍwervèr met een volledige
kennis van zaken de overeenkomsl tot overdracht kan sluiten. Ook zal u de kandidaat-veÍwerver
vooraf op de hoogte moeten brengen dai hij in hel kader van de uitvoering van de ambtshalve
tussenkomst aan de personeelsleden van de OVAI\, en haa. aangestelden toegang tol het terrein zal
moeten verlenen.

Binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de beslissing tot ambishalve uitvoering, kan
een vordering tot nietigverklaring worden ingediend b, de Raad van State. Het verzoekschrift moet bri
een ter post aangetekende briefworden verstuurd.

De conclusies van het beschrijvend bodemondezoek worden opgeiromen in een bodemattest dat
overgem aa kt wordt aan de eigenaar, de gebruikers en de gemeente.

Hoogachtend,

Ann Cuyckens
Afdelingshoofd

Z\. Vlaanderèn
ÍQ !màÍeriààbewui
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Besluit van de OVAM tot ambtshalve uiwoering van een
beschrijvend bodemondezoek en eventuele bodemsanering op de
grond gelegen aan de Koninginnelaan te :1630 Maasnnechelen

Gelet op het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherminB

{hierna te noemen 'Bodemdecreet'), inzonderheid op artikellST;

Op 22 .ovember 2017 besliste de OVAM het volgende:

Oe heer los Lenaerts, mevrouw Tanja Was en Sl lnterio nU eigenaars van het perceel, toonden aan
dat zij conform de bepalingen van het Bodemdecreet niet verplicht zijn om het beschrrvend
bodemonder.oek en eventuele bodemsanè.ing uit te voeren.

Op basis van artikel 157 van het Bodemdecreet kan dè OVAM beslissen om ambtshalve een
beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of andere maatregelen, vermeld in afdelingen lll, Vl
en Vll van hoofdstuk Vl, uit te voeren, aÍs de exp:oitant, gebruiker en eigenaar van de gronden waar
de bodemverontreiniginB tot stand kwam niet gehouden is om een beschrijvend bodemonderzoek of
bodemsanering uit te voeren krachtens de bepalingen van artikel 12 of 23, artikel 105 of 110, of
arÍik.1133
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Besluh vàn de OVAM:

Enig aÍtikel- De OVAM gaat ambtshalve over tot het uitvoeren van het beschrrvend
bodemonder?oek en eventuele bodemsaneriag voor de historische verontreinigine met
sto.tmate.iaal ter hoogte van de voormalige stortplaats {ref, 1), vastgesteld op de grond gelegen aan
de Xoninginnelaan, kadast.aa I geke nd als:

GemeeÍte Aídeling
oumlíet

S€ctie Grondnr gisír. Exp.l Exp.2

7to13 MAASMECHELEN 4 AFD/EISDEN/ 1038

Opgemàakt te Mechelen op 1 0 AUG 2018

Voor de OVAM,

Henny De Baets
Adminiírateur-generaal

nÍoÍmatie overde gegevenssvomen die de OVAM gebr!ikt, vlndr u op ww.ovam.be/disciaimer.
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