
Beschikking, Bodem - A-pier North Apron, Schiphol 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord- 

Holland bekend dat zij ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) de volgende beschikking(en) heeft 

afgegeven: 

Uit de toetsing blijkt dat de grond mogelijk verontreinigd is met kobalt. Wij beschouwen dit als een 

nieuw geval van bodemverontreiniging. Onder de gegeven specifieke omstandigheden mag van volle- 

dige verwijdering van dit nieuwe geval van bodemverontreiniging afgeweken worden. Het plan van 

aanpak heeft onze instemming. Datum besluit: 23 november 2022 Aanvrager: Amsterdam Airport 

Schiphol Zaaknummer: 11505683 

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact 

met u opgenomen. 

Bezwaar 

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking 

daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de 

secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom 

u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk 

van dit besluit. 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken 

wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan 

tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzitter van 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het 

behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. 

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een 

beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie 

over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). 

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit. 

Alle stukken inzien? 

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten 

in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie. 
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https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=556
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid
https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=1306668

