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Onderwerp:
Melding bodemsanering aan de Blocq van Kuffelerweg 1 te Almere,
in overeenstemming met artikel 39b Wet bodembescherming(Wbb)

  Geachte heer,

Op 17 mei 2016 heb ik uw melding van een sanering, zoals bedoeld in artikel 1.3 van 
de Regeling uniforme saneringen (RUS) ontvangen. Het betreft de sanering van een 
met minerale olie verontreinigde locatie aan de Blocq van Kuffelerweg 1 te Almere. De 
aanleiding van de sanering is het verwijderen van de bodemverontreiniging ter plaatse 
van de voormalige bovengrondse brandstofopslagtank 1.
Het betrokken perceel is kadastraal bekend als gemeente Almere, sectie F, nummer 84.

Controle van de melding
Ik heb de melding gecontroleerd. De melding is in overeenstemming met artikel 39b 
van de Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit uniforme saneringen en de Regeling 
uniforme saneringen (hierna kortweg: artikel 39b Wbb).

U heeft bij de melding de volgende stukken gevoegd: 
1. Melding immobiel (BUS-sanering);
2. Regionale kaart, kadastrale kaart en eigendomssituatie;
3. Een situatietekening met de geplande ontgraving;
4. Een tekening met een dwarsprofiel van de ontgraving;
5. Een toelichting op de BUS-melding (Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V,

referentie ALR182-38/16-008.568); en
6. Rapportage bodemonderzoek voormalige bovengrondse tanks (Witteveen+Bos

Raadgevende ingenieurs B.V, referentie ALR182-36, van 22 april 2016).

De melding betreft de voorgenomen sanering van een immobiele bodemverontreiniging 
met minerale olie. Deze bodemverontreiniging is aangetroffen op een locatie van de 
voormalige brandstofopslagtank 1 aan de Blocq van Kuffelerweg 1 te Almere. Deze 
bodemverontreiniging wordt gesaneerd door open ontgraving tot het niveau van de 
terugsaneerwaarde, overeenkomstig de artikelen 3.1.2 en 3.1.6. RUS.
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Kennisgeving
Op grond van artikel 39b lid 3 Wbb heb ik een kennisgeving van uw melding geplaatst 
op de website www.ofgv.nl/bekendmakingen. Deze kennisgeving is onafhankelijk van 
de controle van uw melding.

Start sanering
U kunt overeenkomstig artikel 39b lid 4 Wbb met de sanering beginnen nadat vijf 
weken zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van uw melding. Dit houdt in dat 
u vanaf 22 juni 2016 kunt aanvangen met de saneringswerkzaamheden. Uw melding 
vervalt, als de start van de saneringswerkzaamheden niet plaatsvindt binnen één jaar 
na ontvangst van de melding. Deze termijn wordt niet verlengd.

Melding van wijzigingen, aanvang, bereiken einddiepte en afronding sanering
Uit de RUS blijkt dat u verplicht bent enkele meldingen aan het bevoegd gezag Wbb te 
doen. Ik attendeer u erop de volgende meldingen te verrichten:
1. De in artikel 1.4, lid 1a en b en 2 RUS genoemde wijzigingen. U meldt deze

wijzigingen onmiddellijk aan het bevoegd gezag Wbb.
2. De in artikel 1.4, lid 1c RUS genoemde wijzigingen. U meldt deze wijzigingen binnen

twee weken nadat van de wijzigingen of gewijzigde omstandigheden is gebleken aan 
het bevoegd gezag Wbb.

3. De datum en feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden (artikel 2.1 RUS).
U meldt deze uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de aanvang van de 
saneringswerkzaamheden aan het bevoegd gezag Wbb.

4. De datum waarop de einddiepte van de ontgraving zal worden bereikt (artikel 3.2.6
RUS). U meldt uiterlijk één werkdag voorafgaande aan het bereiken van dat punt 
aan het bevoegd gezag Wbb.

5. De datum van afronding van de sanering (artikel 4.1 RUS). U meldt binnen twee
weken na de datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden aan het 
bevoegd gezag Wbb.

U kunt de meldingen per e-mail verzenden aan info@ofgv.nl.

NAW-gegevens van de aannemer 
U geeft bij vraag 12.6 van het BUS-meldingsformulier aan dat de gegevens van de 
aannemer die de sanering gaat uitvoeren nog nader te bepalen is. 
Voor de controle of de aannemer voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit 
verzoek ik u de gegevens van de aannemer uiterlijk twee weken voor de start van de 
saneringswerkzaamheden aan mij door te geven. U kunt deze gegevens verzenden aan 
info@ofgv.nl.

Indiening evaluatieverslag
U doet op grond van artikel 4.2 RUS binnen acht weken na beëindiging van de 
saneringswerkzaamheden schriftelijk verslag aan het bevoegd gezag Wbb.
U bent verplicht gebruik te maken van het standaardformulier voor het evaluatieverslag. 
Dit formulier kunt u vinden op de website: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/formulieren/2011/07/13/meldingsformulier-voor-bus-saneringen.html
U kunt het evaluatieverslag per e-mail verzenden aan info@ofgv.nl. 

Besluit op het evaluatieverslag
Na ontvangst van het evaluatieverslag neem ik binnen acht weken een besluit op het 
evaluatieverslag in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Dit besluit neem ik namens Gedeputeerde Staten van Flevoland op basis van artikel 14 
van het Besluit uniforme saneringen.

http://www.ofgv.nl/bekendmakingen
mailto:info@ofgv.nl
mailto:info@ofgv.nl
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Nadere informatie
U kunt algemene informatie over procedurele en technische voorschriften vinden in de 
Handreiking uniforme saneringen. Deze handreiking kunt u downloaden van 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2009/11/01/handreiking-uniforme-saneringen.html
Deze Handreiking wordt regelmatig door het ministerie van Infrastructuur & Milieu 
geactualiseerd. 

Heeft u vragen over deze brief, neemt dan gerust contact op met de heer 
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). U kunt hem 
bereiken via telefoonnummer 088 6333000 of via e-mail: info@ofgv.nl.

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn 
hierop niet van toepassing.

Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan:
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Postbus 

200, 1300 AE Almere; en
- Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V, de heer , Postbus 

233, 7400 AE Deventer.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

Mevr. 
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

mailto:info@ofgv.nl

