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Onderwerp:
Instemming Besluit Uniforme Saneringen Tjalk 33-29 Lelystad

Geachte heer Letschert,

Op heb 21 mei 2015 heb ik een aanvraag van u ontvangen. Het betreft een verzoek tot
instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen
(hierna: BUS) voor het saneren van asbest aan de Tjalk 33-29 te Lelystad.

Op 29 januari 2015 heb ik voor bovengenoemde locatie een BUS melding ontvangen,
categorie immobiel BUS sanering. In een brief van 6 februari 2015 met kenmerk
150205/TMA/kbe-005 heb ik u meegedeeld dat de BUS melding in overeenstemming is
met artikel 1.3 van de Regeling Uniforme Saneringen (hierna: RUS) en daarmee
volledig.

Overwegingen
Ter plaatse van de locatie Tjalk 33-29 te Lelystad op 14 april 2015 de met asbest
verontreinigde grond in uw opdracht gesaneerd. De bodemverontreiniging met asbest is
onverwacht aangetroffen in de tuin door de bewoner. De sanering is begeleid door
Hofstede cs Milieuadviseurs. Er is 11 ton met asbest verontreinigde grond naar Theo
Pouw Groep te Utrecht afgevoerd.

Conclusie
Uit het verslag blijkt dat de sanering conform het BUS-meldingsformulier van 29 januari
2015 is uitgevoerd. De sanering voldoet dan ook aan de criteria van het BUS en de
RUS. De bodem waar de sanering heeft plaatsgevonden is thans geschikt voor wonen
met (sier)tuin.
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Besluit
Ik stem in met het evaluatieverslag overeenkomstig artikel 4.2 van de RUS. Het verslag
voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 39b van de WBB en van het BUS. De
getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan de eisen van de instemmingsbrief van 6
februari 2015 met kenmerk 150205/TMA/kbe-005.

Bezwaar maken
Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na datum van verzending ervan schriftelijk bezwaar maken. Bezwaar
kan worden gemaakt bij het College Gedeputeerde Staten van Flevoland, Commissie voor
de bezwaarschriften, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en te zijn voorzien van uw naam en adres,
de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw
bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek
daartoe indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.

Publicatie en afschrift
Het besluit wordt conform de Wet bodembescherming en de Algemene wet bestuursrecht
bekend gemaakt in een huis-aan-huisblad. Een afschrift van deze brief verstuur ik aan
uw adviseur Hofstede cs Milieuadviseurs, t.a.v. H.W.M. de Natris, Maliebaan 48 A, 3581
CS UTRECHT.

Vragen/opmerkingen
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S.A. Haddocks,
bereikbaar op telefoonnummer (06) 22 50 75 33 of via 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




