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Onderwerp:
Beoordeling BUS-melding, Arnoldus van Bockholtstraat 12 t/m 20 in Ens

Geachte heer/mevrouw,

Op 21 juli 2016 ontving ik uw melding sanering, zoals bedoeld in artikel 1.3, lid 2, van de 
Regeling uniforme saneringen. Het betreft de locatie Arnoldus van Bockholtstraat 12 t/m 
20 te Ens, op het kadastrale perceel gemeente Noordoostpolder, sectie CZ, nummer 224.

Als bijlage bij de melding ontving ik de volgende stukken:
1. Meldingsformulier BUS sanering: categorie Immobiel.
2. Uittreksel Kadastrale kaart, Omgevingskaart en Kadastraal 

bericht object.
3. Rapport: Verkennend bodemonderzoek incl. asbest Arnoldus 

van Bockholtstraat te Ens van Mateboer Milieutechniek B.V. (kenmerk 162226/PK, 
d.d. 4 juli 2016).

4. Rapport: Nader bodemonderzoek asbest NEN 5707 Arnoldus 
van Bockholtstraat te Ens van Mateboer Milieutechniek B.V. (kenmerk 162233/PK, 
d.d. 5 juli 2016).

De sanering wordt uitgevoerd vanwege de ontwikkeling van de locatie. Deze melding
betreft het afgraven van de sterk verontreinigde grond tot het niveau van de
achtergrondwaarde. De grond op de locatie is plaatselijk sterk verontreinigd met asbest 
van circa 0,0 tot maximaal 0,5 m-mv. Er is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder milieukundige 
begeleiding. Er vindt afvoer plaats van sterk verontreinigde grond naar een erkende 
verwerker.

Beoordeling van de melding
De melding is in overeenstemming met artikel 39b van de Wet bodembescherming, het
Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. U kunt vanaf vijf weken 
na de datum ontvangst melding, dus na 26 augustus 2016, aanvangen met de sanering. 
De melding vervalt, indien de aanvang van de saneringswerkzaamheden niet plaatsvindt 
binnen één jaar na ontvangst van de melding. Deze termijn kan niet worden verlengd.
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Melding van wijzigingen
Onvoorziene omstandigheden en/of wijzigingen in de uitvoering, doelstelling en/of 
effecten van de saneringswerkzaamheden, moet u melden met het meldingsformulier 
‘wijziging saneringsplan’. Het meldingsformulier is te vinden op: 
www.ofgv.nl/bodemsanering.

Vervolgstappen
De volgende zaken moeten worden gemeld:
 Bestemming af te voeren grond: Uiterlijk één week voor aanvang van de sanering,

met het meldingsformulier “aanvang sanering”.
 Herkomst en kwaliteit grond voor aanvullingen: Uiterlijk één week voor aanvang van

de sanering, met het meldingsformulier “aanvang sanering.

Nadere informatie
Op deze sanering is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.
Algemene informatie over procedurele en technische voorschriften kunt u vinden in de 
Handreiking uniforme saneringen, die u kunt downloaden van 
www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2009/11/01/handreiking-uniforme-
saneringen. Deze handreiking wordt regelmatig door het ministerie van I&M 
geactualiseerd.

Vragen
Heeft u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 088 – 
6333 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschrift:
 Aan het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Noordoostpolder, postbus 155, 8300 AD Emmeloord.
 Aan Mateboer Milieutechniek B.V, Ambachtsstraat 27, 

8263 AJ Kampen.


