Gemeente BRAKEL
Arrondissement Oudenaarde
Provincie Oost-Vlaanderen
Uittreksel uit het notulenboek van de besluiten van de Burgemeester
Besluit van 11 februari 2019
Dagorde: Maatregelen tot behandeling schadegeval - BRAKEL, Diggieweg 6.
De Burgemeester,
Gelet op het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Bodemdecreet), inzonderheid op artikel 74 tot en met 82;
Op 11 februari 2019 meldde dhr. Koen Van Twembeke, Diggieweg 6 te 9660 BRAKEL aan
de gemeente BRAKEL dat op de grond, kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie C, nr.
626G en gelegen in BRAKEL, Diggieweg 6 een lek in een ondergrondse stookolietank
aanleiding heeft gegeven tot een bodemverontreiniging;
De exploitant op die grond is dhr. Koen Van Twembeke, Diggieweg 6 te 9660 BRAKEL;
De gebruiker van die grond is Koen Van Twembeke, Diggieweg 6 te 9660 BRAKEL;
De eigenaar van die grond is Koen Van Twembeke, Diggieweg 6 te 9660 BRAKEL.
Overeenkomstig artikel 75 van het Bodemdecreet is de burgemeester van de gemeente
BRAKEL de bevoegde overheid voor het betreffende schadegeval;
De burgemeester van de gemeente BRAKEL is van oordeel dat maatregelen noodzakelijk
zijn om de bodemverontreiniging ingevolge het schadegeval te behandelen. Het
schadegeval valt onder het toepassingsgebied van de schadegevallenregeling vermeld in
artikel 74 tot en met artikel 82 van het Bodemdecreet;
De gemeente BRAKEL is van oordeel dat volgende maatregelen moeten worden genomen
om de mogelijke bodemverontreiniging te behandelen vóór 14 augustus 2019:
□ aanstellen van een erkend bodemsaneringsdeskundige;
□

de bodemsaneringsdeskundige laten verifiëren of er een
bodemverontreiniging ontstaan is die een verdere aanpak vereist conform
het Bodemdecreet;

□

afhankelijk van de bevindingen van de bodemsaneringsdeskundige overgaan
tot (bijkomende) ontgraving van de verontreinigde grond en/of andere
saneringsmaatregelen onder leiding van de bodemsaneringsdeskundige;

□

het evaluatierapport, opgesteld door een bodemsaneringsdeskundige, zo
spoedig mogelijk na het afronden van de maatregelen aan de gemeente en
de OVAM bezorgen;

□

de gemeente informeren binnen de termijn, vermeld in de begeleidende brief
bij dit besluit

□

de gemeente op geregelde tijdstippen op de hoogte houden van de verdere
stappen;

□

indien nodig verontreinigd grondwater te onttrekken en een
grondwaterzuivering te plaatsen waarvan het gezuiverd grondwater kan
geloosd worden op riolering.

Indien alle noodzakelijke maatregelen ter behandeling van de bodemverontreiniging
ingevolge het schadegeval niet binnen de vooropgestelde termijn van 180 dagen kunnen
uitgevoerd worden, dient de bodemsaneringsdeskundige de bevoegde overheid en de
OVAM hiervan onverwijld in kennis te stellen.
Als die maatregelen handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings-of
vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt de beslissing als meldingsakte of
omgevingsvergunning.
De code van goede praktijk dient bij saneringswerkzaamheden steeds nageleefd te
worden.
BESLUIT
Art. 1. Het schadegeval dat zich heeft voorgedaan op de grond, kadastraal bekend als 1 e
afdeling, sectie C, nr. 626G en gelegen in BRAKEL, Diggieweg 6, wordt op basis van de
beschikbare informatie gekwalificeerd als een schadegeval dat valt onder het
toepassingsgebied van de schadegevallenregeling, vermeld in artikel 74 tot en met 82
van het decreet van 27 oktober 2007 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming.
Art. 2. De volgende maatregelen ter behandeling van de (mogelijke)
bodemverontreiniging ingevolge het schadegeval op de grond, vermeld in artikel 1,
moeten worden uitgevoerd:
□ aanstellen van een erkend bodemsaneringsdeskundige;
□

de bodemsaneringsdeskundige laten verifiëren of er een
bodemverontreiniging ontstaan is die een verdere aanpak vereist conform
het Bodemdecreet;

□

afhankelijk van de bevindingen van de bodemsaneringsdeskundige overgaan
tot (bijkomende) ontgraving van de verontreinigde grond en/of andere
saneringsmaatregelen onder leiding van de bodemsaneringsdeskundige;

□

het evaluatierapport, opgesteld door een bodemsaneringsdeskundige, zo
spoedig mogelijk na het afronden van de maatregelen aan de gemeente en
de OVAM bezorgen;

□

de gemeente informeren binnen de termijn, vermeld in de begeleidende brief
bij dit besluit

□

de gemeente op geregelde tijdstippen op de hoogte houden van de verdere
stappen;

□

indien nodig verontreinigd grondwater te onttrekken en een
grondwaterzuivering te plaatsen waarvan het gezuiverd grondwater kan
geloosd worden op riolering.

Die maatregelen moeten worden uitgevoerd door dhr. Koen Van Twembeke, Diggieweg 6
te 9660 BRAKEL, uiterlijk honderdtachtig dagen na ontvangst van dit besluit.
Indien alle noodzakelijke maatregelen ter behandeling van de bodemverontreiniging
ingevolge het schadegeval niet binnen de vooropgestelde termijn van 180 dagen kunnen
uitgevoerd worden, dient de bodemsaneringsdeskundige de bevoegde overheid en de
OVAM hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Art. 3. Na de uitvoering van de opgelegde maatregelen, vermeld in artikel 2, moet dhr.
Koen Van Twembeke, Diggieweg 6 te 9660 BRAKEL onder leiding van de erkende
bodemsaneringsdeskundige een evaluatierapport opstellen. Het evaluatierapport dient zo
spoedig mogelijk na afronding van de opgelegde maatregelen, aan de gemeente en aan
de OVAM overgemaakt te worden.
Art. 4. De maatregelen, vermeld in artikel 2, kunnen te allen tijde door een beslissing
van de burgemeester van de gemeente BRAKEL aangepast of opgeheven worden.
Art. 5: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de lokale politie, Jagersstraat
29 te 9660 BRAKEL en aan de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
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