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Geachte heer Wennekes, 

Inleiding 
Op 16 december 2013 ontvingen wij van u een saneringsonderzoek betreffende de bodemverontreiniging die 
aanwezig is op de locatie Acacialaan 7 te Doorn, kadastraal bekend als gemeente Doorn, sectie B, perceel 3522. 

U geeft aan namens de eigenaar van de chemische wasserij, Van Boordt B.V., de belangen te behartigen. 

Bij de melding zijn de volgende rapporten gevoegd: 
1. Nader onderzoek en saneringsonderzoek Stomerij van Boordt Acacialaan 7, door Bioclear, referentie: 

20114125/8850, d.d. 23 mei 2013 
2. Beknopt saneringsonderzoek Acacialaan 7 e.o. te Doorn, door Bioclear, referentie: 20114125/8958. d.d. 

1 juli 2013 
3. Saneringsonderzoek fase 2 Acacialaan 7 e.o. Doom, door Bioclear, referentie: 20114125/9215, d.d. 

9 december 2013 

Verontreinigingssituatie Acacialaan e.o. 
Uit het uitgevoerde nader bodemonderzoek blijkt dat er gewerkt is met een conceptueel model' conform de 
NTA5755. Bij de bepalingen van de verontreinigingssituatie met vluchtige organochloorverbindingen (VOCI) in de 
onverzadigde zone, de bronzone, de zone met puur product en de omvangsbepaling is gebruik gemaakt van de 
definities zoals deze door Bosatex worden aangehouden. 

Verontreinigingssituatie onverzadigde zone 
Uit het onderzoek blijkt dat onder en in de omgeving van de stomerij, zie afbeelding hieronder, in de grond in de 
onverzadigde zone (tot een diepte van circa 4,5 meter beneden maaiveld (m-mv) sterk verhoogde gehalten 
tetrachlooretheen (PER) worden aangetroffen met een geschatte omvang van 1.343 m 3 . De verontreiniging in de 
grond bevindt zich tot onder de openbare weg en de omvang is nog onvoldoende vastgesteld. 

Verontreinigingssituatie grondwater 
Uit het uitgevoerde onderzoek met betrekking tot de verontreiniging in het grondwater in relatie met de 
verontreiniging in de grond blijkt het volgende: 

• Er zijn twee brongebieden, de achterzijde van het pand Acacialaan 7 en de voorzijde ter hoogte van de 
rioolaansluiting. 

Site conceptual model
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Er is sprake van een zaklaag met puur product (Tetrachlooretheen, PER), een DNAPL 2 , aanwezig tot 
circa 10-15 rn-mv. Door uw adviseur wordt aangenomen deze DNAPL zich niet onder de scheidende 
laag bevindt; 

• De sterke verontreiniging met VOCI van met name PER in het grondwater heeft zich relatief ver 
verspreid (pluim) over een afstand van circa 250 meter. De omvang wordt geschat op circa 73.000 m3 

sterk verontreinigd bodemvolume grondwater. 
• Naast de aanwezige VOCI verontreiniging is ter plaatse van Rozenburg (MIP 10) een onvoorziene 

verontreiniging in het grondwater met vluchtige aromatische koolwaterstoffen aangetroffen, zie tekening, 
van 5 tot circa 20 rn-mv. 

• Bij de vaststelling van de bronzones, zie onderstaande weergave, wordt gebruikt gemaakt van de 
bronzone definitie van de Bosatex, namelijk sterk verhoogde gehalten puur product (PER) in 
onverzadigde zone en >% oplosbaarheid (1 .500 ug/I0 PER in het grondwater (verzadigde zone). Op 
basis hiervan zijn er drie verschillende bronzones te onderscheiden: 

o Bronzone A (grondzone in de onverzadigde (grond) zone tot circa 5 rn-mv), 
o Bronzone B (verzadigde grondwaterzone tot 5-12 rn-mv met DNAPL), 
o Bronzone C (verzadigde grondwaterzone tot scheidende laag op 24 rn-mv direct onder en 

bovenstrooms van DNAPL). 

RI sicobepaling 
Uit de uitgevoerde risicobeoordeling blijkt dat: 

• de omvang van de verontreiniging met circa 2.300 m 3 per jaar toeneemt, en er dus sprake is van een 
onbeheersbare situatie (omvang van >6.000 m 3 bodemvolume en >1.000 m 3/jaar toename) die risico s 
met zich kan meebrengen voor mens, plant of dier; 

▪ uitdamping tot boven de TCL 3 is niet uit te sluiten, aangezien ter plaatse van Acacialaan 5 een 
concentratie PER in de binnenlucht gemeten wordt die zich net onder de TCL bevindt. 

• Er worden momenteel geen kwetsbare objecten, zoals drinkwaterwinningen bedreigd, maar niet uit te 
sluiten is dat dit op termijn zal gebeuren. Uit de risicobeoordeling blijkt bovendien dat op korte terrnijn de 
verontreiniging een kwelgebied binnenstroomt waar de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gelegen is. 

2 Dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) 
3 Toetsingscriterium lucht (TCL) 
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Conclusies en vervolg 
Op basis van bovenstaande resultaten wordt in het nader onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van 
onaanvaardbare risico s voor mens, dier en milieu en dat met spoed gesaneerd dient te worden (start voor 1 
januari 2015). 

Volgend op de inschatting van de ernst en spoedeisendheid door Bioclear is er een saneringsonderzoek 
uitgevoerd (hoofdstuk 5 van Nader onderzoek en saneringsonderzoek 2013). 

Saneringsaanpak Acacialaan e.o. 
Ten behoeve van de sanering van de grond en grondwaterverontreiniging met VOCI zijn verschillende 
saneringsonderzoeken uitgevoerd. 

1. Een preselectie van toepasbare saneringstechnieken is uitgevoerd als onderdeel van het nader 
bodemonderzoek (hoofdstuk 5)4 

2. Op basis van de preselectie van saneringstechnieken zijn in een aanvullend saneringsonderzoek 5 twee 
saneringsvarianten uitgewerkt; 

3. In het Saneringsonderzoek fase 2 6 zijn vier fall back scenario's vergeleken, waarbij uitgegaan wordt van 
een gefaseerde aanpak, waaronder een bronzone-aanpak (fase 1) en pluimaanpak (fase 2). 

1. Preselectie saneringstechnieken Acacialaan 7 
Op basis van de onderzoeksresultaten en de conclusies van het nader bodemonderzoek is door uw adviseur een 
voorstel gedaan voor de saneringsaanpak van de aanwezige verontreiniging. Voor de aanpak is het momenteel 
bekende geval van bodemverontreiniging verdeeld in drie zones (zie bovenstaande tekening), 
- Bronzone A (grondzone in de onverzadigde (grond) zone tot circa 5 rn-mv). 
- Bronzone B (verzadigde grondwaterzone tot 5-12 rn-mv met DNAPL), 

Bronzone C (verzadigde grondwaterzone tot scheidende laag op 24 rn-mv direct onder en bovenstrooms van 
DNAPL). 

De voorgestelde saneringsaanpak kan als volgt samengevat worden: 
• Bronzone A: bodemluchtextractie (de grondverontreiniging is niet met standaard methoden bereikbaar); 
• Bronzone B: voor de aanpak van de DNAPL komt chemische oxidatie (ISCO) en het TCE-concept in 

aanmerking, zie uitwerking saneringsvarianten voor uitleg,; 
• Bronzone C: voor de aanpak van deze zone komt het TCE-concept en mogelijk monitoring in 

aanmerking. 

2. aanvullend saneringsonderzoek: Saneringsvarianten en optie Gefaseerde sanering
Uit het beknopt saneringsonderzoek (fase 1) blijkt dat het voorstel is om de sanering gefaseerd uit te voeren 

Fase 1 bestaat uit , het wegnemen van de humane risico's ter plaatse van Bronzone /zone A en vervolgens zal parallel 
daaraan gestart worden met het aanpakken van de verspreidingsrisico's als gevolg van de nalevering ter plaatse van 
zone B. 

Fase 2 bestaat uit het aanpakken van het restant van bronzone B na afloop van fase 1 en bronzone C om 
verspreidingsrisico's als gevolg van de nalevering verder te reduceren. 

Als saneringsdoelstelling wordt aangehouden: 

Het verwijderen van vracht (in Bronzone A, B en C) tot een concentratieniveau waarbij de humane risico's en nalevering 
(van VOCI) naar de pluim zijn weggenomen (<1000 m3/jaar toename, wel loslatende [3/trim, omvang blijft toenemen). 

Er zijn in het saneringsonderzoek twee (minimale) varianten uitgewerkt. Voor beide varianten is gekozen voor dezelfde 
combinatie van saneringstechnieken, alleen de terugsaneerwaarden verschillen: 

▪ Minimale variant 1 
o	de terugsaneerwaarden zijn gericht op: 

• saneren van Bronzone A (onverzadigde zone) tot onder de interventiewaarden, 
• saneren van zone B en C is gericht op het wegnemen van een naleverende bronzone (puur 

product) en onbeheersbare toename naar de pluim (<1000 mi/jaar). 

"Nader onderzoek en saneringsonderzoek Stomerij van Boordt Acacialaan 7. door Biodear, referentie: 20114125/8850, d.d. 23 
mei 2013 
5 Beknopt saneringsonderzoek Acacialaan 7 e.o. te Doorn, door Bioclear, referentie: 20114125/8958, d.d. 1 juli 2013 
6 Saneringsonderzoek fase 2 Acaciataan 7 eo Doorn, door Bioclear, referentie: 20114125/9215, d.d. 9 december 2013 
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• Variant 2:
o de terugsaneerwaarden is gesteld de minimale variant, aangevuld met actieve sanering van de 

gehele Bronzone B en C tot de Bosatexnorm voor bronzones (1.500 ug/1). 

Hierna zijn de saneringsvarianten per bronzone en per fase toegelicht. 
Fase 1, sanering Bronzone A (onverzadigde zone tot circa 5 rn-mv) 

o Ten behoeve van de verwijdering van het puur product in Bronzone A wordt voor de 
onverzadigde zone bodemluchtextractie (BLE) voorgesteld, gecombineerd met in-situ 
chemische oxidatie (ISCO) in de onderliggende verzadigde zone B. 

• Fase 1, sanering Bronzone 8 (verzadigde zone 5-10 rn-mv) 

o In de onderliggende verzadigde Bronzone B wordt de verontreiniging (met Bronzone A 
gecombineerd) aangepakt met in-situ chemische oxidatie (ISCO). Als ISCO methode wordt 
voorgesteld om Perzone® (Peroxide en ozone) injectie toe te passen. Bijkomend voordeel van 
deze methodiek is dat deze de aanpak van de verontreiniging in de onverzadigde zone 
(Bronzone A) versterkt. 

o De beoogde duur voor fase 1 is circa 2 tot 5 jaar. 
• Fase 2, sanering Bronzones B en C: 

o De aanpak van de verontreiniging in bronzone B(resterend) en C (in de verzadigde bodem tot 
de concentratie van 1.500 ug/I VOCI) bestaat uit het stimuleren van de biologische afbraak. Als 
saneringstechniek is gekozen voor het TCE concept. Dit houdt in dat verontreinigd grondwater 
wordt onttrokken, dit water behandeld wordt in een bioreactor, en na toevoegen van substraat 
weer wordt geinjecteerd in de ondergrond. 

o Fase 2 zal uitgevoerd worden in saneringstrajecten van circa 60 meter (per saneringstraject 
gefaseerd in de tijd). In totaal zijn er in de beschreven opzet 4 tot 6 saneringstrajecten 
voorgesteld. De beoogde duur van deze fase is door uw adviseur ingeschat op circa 2 tot 5 
jaar. 

3. Conceptuele model en afweging saneringsvarianten ten behoeve van gefaseerde aanpak 
Ten behoeve van de afweging van de mogelijke fall back scenario s is gekozen voor een conceptuele benadering 
met een gekalibreerd geohydrologische modeI 7 , waarbij stoffentransport is meegenomen. 

Er zijn vier berekeningen uitgevoerd, waarbij verschillende saneringsvarianten en fall back scenario's zijn getoetst 
voor een looptijd van 30 jaar. 

• Run 1: Sanering Bronzone A en B: uit de simulatie blijkt dat deze variant afvalt, aangezien de 
gemodelleerde verspreiding te omvangrijk (>3.500 m'/uur) is en daarmee te veel risico met zich mee 
brengt voor de omgeving, zowel op korte als langere termijn; 

• Run 2: Sanering Bronzone A, B en C t/m saneringstraject 3: Met deze variant wordt naast Bronzone A 
en B en 50% van Zone C qesaneerd. Uit de simulatie blijkt dat ook met deze aanpak de verspreiding 8 te 
omvangrijk blijft (>3.500 rrr'/jaar) en daarmee te veel risico met zich mee brengt voor de omgeving, 
zowel op korte als langere termijn. Deze variant is eveneens geen reëel optie; 

• Run 3: Sanering Bronzone A, B en C t/m saneringstraject 4: Met deze uitgebreidere variant wordt naast 
Bronzone A en B 66% van Zone C gesaneerd. Uit de simulatie van deze variant blijkt dat er sprake zal 
zijn van een beperkte toename (<1.000 m 3/jaar) en een loslatende pluim. Deze variant wordt als optie 
meegenomen; 

• Run 4: Sanering gehele Bronzone A, B en C: Met deze volledig variant zal de volledige bronzone 
(>1.500 ug/l) gesaneerd worden. Na 30 jaar zal er geen sprake meer zijn van een omvangrijke sterke 
restverontreiniging in het grondwater. 

Op basis van de modelberekeningen is gekozen om saneringsvariant Sanering Bronzone A, B en C t/m traject 4 
(variant 1) en Sanering gehele Bronzone A. B en C (variant 2) verder uit te werken. 

Monitoringsplan 
In beide, verder uit te werken varianten, is een monitoringsplan voorgesteld (30 peilbuizen), waarin ten behoeve 
van processturing periodiek bemonstering is opgenomen tijdens de actieve fase en monitoring in de passieve 
fase (vijf jaar) ten behoeve van vaststelling van de eindsituatie. 

Saneringsvariant 1: Sanering Bronzone A, B en C t/m saneringstraject 4 
Met betrekking tot deze variant blijkt dat er een gerede kans bestaat dat na de actieve sanering (duur circa 1,5 
jaar) er sprake zal zijn van nalevering aan de pluim, die steeds groter wordt. Daarnaast bestaat er een gerede 

7 Visual Modflow 
8 Uitgaande van een concentratie VOCI van 40 ug/I PER 

•
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kans dat de verontreiniging buiten de saneringslocaties (gelegen in saneringstraject 5 en 6 en richting het 
gemeentehuis) zal leiden tot langdurige en substantiële nalevering. Hierdoor wordt het nemen van aanvullende 
saneringsmaatregelen noodzakelijk. 

De gemodelleerde restverontreiniging zal daarom leiden tot langdurige gebruiksbeperkingen voor een groot 
gebied. 

Saneringsvariant 2: Sanering volledig Bronzone A, B en C  
Met betrekking tot deze variant moet er langdurig (circa 2,5 jaar) zeer intensief worden gesaneerd. Het risico op 
nalevering aan de pluim is beperkt, omdat de resterende vracht beperkt zal zijn. Daarnaast bestaat er hier ook 
een gerede kans dat de verontreiniging buiten saneringslocaties (gelegen buiten traject 1 t/m 6 in de pluim) zal 
leiden tot langdurige en substantiële nalevering Dit maakt het nemen van aanvullende saneringsmaatregelen 
noodzakelijk. 
Aangezien er sprake zal zijn van een afnemende restverontreiniging zal de mate en duur van 
gebruiksbeperkingen beperkter zijn dan in de voorgaande variant. 

Afwegingen varianten  
Uit de kosten en baten analyse blijkt dat variant 2 (Saneringsvariant Sanering gehele bronzone A, B en C) op 
cruciale punten beter scoort, waaronder de afwezigheid van de noodzaak van een nazorgplan en langdurige 
nazorg. 

Saneringsonderzoek voorstel gefaseerde sanering (fase 1 en 2) 
In het Saneringsonderzoek is gekozen voor nadere uitwerking van de gefaseerde aanpak voor beide 
saneringsvarianten. Er wordt in fase 1 van het voorstel voor de gefaseerde sanering minimaal voldaan aan 
Saneringsvariant 1: Sanering Bronzone A en B en mogelijk een minimale aanvullende sanering zone C Urn traject 
4 (Minimale variant Bosatex). Als tweede fase zijn de alternatieve saneringsvarianten uitgewerkt, waaronder 
volledige sanering (reeds overwogen Saneringsvariant 2: Sanering volledig Bronzone A, B en C), een 
geohydrologische beheersing en een reactief scherm. 

Uit de afwegingen blijkt dat de sanering van de reeds overwogen saneringsvarianten het best scoren op kosten 
en baten, waarbij het rendement en de saneringsduur bepalende factoren zijn. De alternatieve 
saneringsmethoden geohydrologische beheersing en reactief scherm worden niet verder uitgewerkt. 

Beoordeling en vervolg 
Op basis van het uitgevoerde nader- en saneringsonderzoek concluderen wij het volgende: 

• Met betrekking tot het nader bodemonderzoek concluderen wij dat de verontreinigingssituatie in de 
onverzadigde zone (bronzone A), de bronzone (B) en de pluimzone (C) in grote lijnen in beeld gebracht 
is. Echter hebben wij wel de volgende vragen: 

o	Uit de resultaten met betrekking tot de onverzadigde zone (zone A) blijkt dat ter plaatse van het 
brongebied rioolaansluiting een zeer sterke toename van de concentratie PER in het 
grondwater (4-5 rn-mv) waarneembaar is t.o.v. de situatie in 1999. Deze toename kan mogelijk 
gerelateerd zijn aan een recentere verontreiniging. Uw adviseur stelt echter dat dit tot op heden 
niet eenduidig is vast te stellen. De bron, omvang en oorzaak van deze sterke toename dienen 
daarom nader onderzocht te worden. Daarnaast wijzen wij u erop dat men zich dient ervan te 
vergewissen dat de chemische wasserij bij de huidige bedrijfsvoering geen verontreiniging 
meer kan veroorzaken die verontreiniging toevoegt aan de al bestaande bronzone; 

o	Uit de resultaten met betrekking tot de Bronzone B blijkt uit MIP 10 en peilbuis 23 dat de 
DNAPL zich mogelijk reeds dieper dan de zone 5-10 rn-mv (zone B) bevindt en dat deze 
mogelijk omvangrijker is, dan zoals op pagina 31 van het Nader Onderzoek wordt aangegeven. 
Dit betekent dat deze zone als een zone met concentraties PER van meer dan 10% van de 
oplosbaarheid (indicatie DNAPL, >15.000 ug/l) separaat beschouwd dient te worden van de 
bronzone (1% oplosbaarheid, 1.500 ug/)I. Het gevolg is dat er in Bronzone B twee verschillende 
verzadigingszones zijn, de 10% en 1% zone. Deze alternatieve zonering moet opgenomen 
worden in de verder aanpassing van de saneringsonderzoeken; 

• Met betrekking tot de mogelijke overschrijding van de TCL in de binnenruimtes van Acacialaan 5 en 7 
moet aangegeven worden hoe hiermee omgegaan wordt tot het moment van sanering, bijvoorbeeld door 
tijdelijke beheersmaatregelen in de vorm van mechanische ventilatie; 

• Ten aanzien van het saneringsonderzoek hebben wij de volgende opmerkingen: 
o Gehanteerde terugsaneerwaarden ten behoeve van sanering van Bronzone B en C: 

• 
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• Uit het saneringsonderzoek fase 2 Acacialaan 7 e.o. Doom blijkt dat er geen concrete 
terugsaneerwaarden zijn opgenomen ten behoeve van de sanering van Bronzone B 
en C. Aangezien deze waarden cruciaal zijn om te bepalen of er voldaan wordt aan de 
saneringsdoelstelling moeten deze nader geconcretiseerd en toegelicht worden. 

o Voorstel gefaseerde aanpak bronzone en pluimzone: 
• Uit het Saneringsonderzoek fase 2 Acacialaan 7 e.o. Doorn blijkt er een gefaseerde 

saneringsvariant voorgesteld wordt, waarbij alleen Bronzone A en B gedurende Fase 
1 gesaneerd wordt, om vervolgens Bronzone B en C aan te pakken. Op grond van 
artikel 38 3de lid moet de indiener beargumenteren waarom een gefaseerde aanpak 
geen negatieve uitwerking heeft op de bescherming van de bodem. Daarnaast 
behouden wij het recht om op basis van artikel 38 4de lid om aanwijzingen te geven 
over de verdere uitvoering van de sanering. 

o Sanenngsaanpak fase 1: Bronzone A en B aanpak. 
• Uit het voorstel voor de gefaseerde aanpak blijkt dat het meest optimale scenario een 

minimale variant betreft (aanpak Bronzone A, B en C tJm saneringstraject 4), met 
meerdere varianten voor de aanpak van de restverontreiniging (fase 2). Zoals reeds 
aangegeven moeten nadere terugsaneerwaarden voor Bronzone B en C bepaald 
worden. 

• Saneringsaanpak Bronzone A: 
• De mogelijk risico's van beschadiging van ondergrondse infrastructuur in 

relatie met de voorgestelde aanpak van de verzadigde zone (ISCO met 
Perzone®) dient nader toegelicht te worden; 

• De werking en het rendement van de voorgenomen ISCO methode in de 
verzadigde zone in combinatie met de bodemluchtextractie (BLE) in de 
onverzadigde zone dient door middel van een proefsanering aangetoond te 
worden. Het deelsaneringsplan voor deze proefsanering dient bij ons ter 
goedkeuring te worden voorgelegd. Daarnaast wijzen wij erop dat de 
gekozen combinatie van saneringsmethodieken mogelijk aangevuld kan 
worden met alternatieve methodieken volgens de Bodemrichtlijn, zoals 
persluchtinjectie (PLI) methode, om de werking te versterken en het 
rendement te verhogen. 

• Saneringsaanpak Bronzones B en C: 
• Met betrekking tot de aanpak van deze Bronzones dient eveneens rekening 

gehouden te worden met verschillende mate van verzadiging, aangezien de 
voorgestelde saneringsmethoden in meer en mindere mate geschikt zijn voor 
de aanpak van puur product. Met name het feit dat voorgesteld wordt om 
mogelijk ook Bronzone C t/m saneringstraject 4 in de bron aanpak mee te 
nemen dient ten behoeve van optimalisatie en rendement rekening gehouden 
te worden met de concentratie gradiënten. Zoals reeds aangegeven is deze 
zonering mogelijk niet optimaal bepaald en dien nader onderbouwd te 
worden. 

• Gefaseerde aanpak: 
• In het voorstel is meegenomen dat pas zes jaar na afronding van Fase 1 

(sanering Zone A en B) op basis van tweejaarlijkse monitoring bepaald wordt 
of er overgaan wordt tot een fallback scenario anders dan monitoring. Vanuit 
de processturing en toetsing aan de Wbb dienen de volgende punten 
vastgesteld te worden: 

o De relatie tussen het monitoringsplan ten behoeve van de 
processturing en het monitoringsplan ten behoeve van bepaling om 
over te gaan tot het terugvalscenario; 

o het grondwater moet frequenter gemonitord te worden (halfjaarlijks 
en of jaarlijks), en; 

o Er moeten duidelijke signaal- en actiewaarden vastgesteld worden 
ten behoeve van toetsing van het stoftransportmodel en om te 

•
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bepalen of er overgegaan dient te worden tot een terugvalscenario. 
Saneringsonderzoek fase 2, alternatieve saneringsvarianten: 

• Het voorstel om na sanering van Bronzone A en B (fase 1) over te gaan naar 
een tweejaarlijkse monitoring is strijdig met het voorstel uit het eerdere 
saneringsonderzoek, aangezien al is aangegeven dat de minimale variant 
met een Bronzone A, B en C t/m fase 4 het meest optimale scenario is De 
reden waarom deze gefaseerde aanpak optimaler zal uitwerken is niet nader 
onderbouwd en dient nader onderbouwd te worden. 

• Met betrekking tot de afwegingen constateren wij dat de saneringsduur voor 
Fallbackscenario 1 (FB1 ), de minimale variant niet correct is aangegeven, 
aangezien de beschreven beheersfase mogelijk meer dan 30 jaar kan duren. 

• Uit de bijgevoegde begrotingen blijkt dat er afwijkende bedragen genoemd 
worden voor de minimale variant op basis van het Beknopt saneringsplan 
(Bronzone A, B en C t/m fase 4), € 1.758.000,-, en de minimale variant 
(Bosatex variant) op basis van het voorstel met een gefaseerd saneringsplan, 
€ 1.878.000.- (Kosten Fase 1 € 703.000,- en Fase 2 € 971.000,-). Wat is hier 
de verklaring voor? 

o Conceptuele model en afweging saneringsvarianten: 
• Ten behoeve van verder verfijning van de modelmatige berekeningen dient er met 

concentratie gradiënten gerekend te worden en niet alleen met een initiële 
concentratie van 40 ug/I PER. Deze nuancering is van belang om te bepalen wat de 
gevolgen zijn van verhoogde concentraties boven interventiewaarde na sanering van 
zone B en C. Met name ten behoeve van modelmatige optimalisatie 9 van de 
saneringsmethoden en ten behoeve van een maximaal rendement binnen het 
geplande tijdsspan is deze benadering cruciaal. 

De bovenstaande vragen en nadere uitwerking van de antwoorden moeten binnen twee maanden worden 
beantwoord. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich 
wenden tot de projectleider van de afdeling Vergunningveriening en Handhaving, de heer A.J. Obermeijer, 
bereikbaar via het telefoonnummer of het e-mailadres dat in de kop van deze brief is vermeld. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen. 

drs. A.J. de Jong 
Team!eider Vergunningveriening Bodem en Water 
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving 

9 Gebruikmakend van simulabesoftware van dispersie en afbraak , zoals bijvoorbeeld Modflow MT3DMS 
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