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Geachte heer De Jong, 

 

Inleiding 

Op 20 november 2018 ontvingen wij van Boverhoff sloopwerken B.V. het evaluatierapport van een bodemsanering 

op de locatie Utrechtseweg 160 in Amersfoort. Deze locatie is bij ons geregistreerd onder code AF030799480.  

De saneringslocatie staat kadastraal bekend als gemeente Amersfoort, sectie F, nummer 2924. 

 

Het gaat om een sanering in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS).  

 

BUS-melding 

Op 28 augustus 2018 ontvingen wij van u een volledig en juist ingevuld BUS-meldingsformulier voor deze locatie.  

Doel van de sanering was de saneringslocatie geschikt te maken voor de bodemgebruiksfunctie ‘wonen met 

(sier)tuin’. Het betrof een immobiele verontreiniging.  

 

Er is gekozen voor de volgende saneringsaanpak: 

▪ Open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde.  

 

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het BUS-meldingsformulier aan ons gemeld. 

 

Evaluatieverslag 

▪ De sanering vond plaats op 10 oktober 2018.  

▪ De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Boverhoff sloopwerken B.V. conform BRL SIKB 7000, 

protocol 7001 onder procescertificaatnummer UB-156/5.  

▪ De sanering is uitgevoerd onder milieukundige begeleiding conform BRL SIKB 6001, protocol 6001 

processturing en BRL SIKB 6000, protocol 6001-verificatie door Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. onder 

procescertificaatnummer K43457/10.  

▪ Over een oppervlak van circa 43 m³ is de grond tot een diepte van 0,8 m-mv ontgraven. 

▪ In totaal is er 75 ton grond van de kwaliteitsklasse ‘niet toepasbaar’ afgevoerd naar de Grondbank in 

Barneveld.  

▪ De ontgraving is niet aangevuld.  
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Conclusie 

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de sanering conform het BUS-meldingsformulier is uitgevoerd. De sanering 

voldoet aan de criteria van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen. Het gesaneerde perceelsgedeelte is nu 

geschikt voor de functie ‘wonen met (sier)tuin’. 

Wij stemmen daarom in met het evaluatieverslag.    

 
Kadastrale gebruiksbeperkingen  
Er is geen sterk verontreinigde grond op de locatie achtergebleven. Er gelden dus geen gebruiksbeperkingen voor 
deze locatie. Er komt daarom geen kadastrale beperking op het perceel.  
 
Kennisgeving  

Van de beschikking geven wij kennis in de lokale editie van een huis-aan-huisblad. Het gaat om de kennisgeving 

in de “De Stad Amersfoort” van 27 februari 2019. 

 

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij Gemeente Amersfoort, postbus 

4000, 3800 AE Amersfoort, binnen zes weken na de dag waarop de beschikking op de voorgeschreven wijze is 

bekendgemaakt.  
 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 

- de dagtekening; 

- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

- de gronden van het bezwaar (de motivering). 

 

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.  

Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u 

naast het maken van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 

20019, 2500 EA Den Haag. Daarbij is een griffierecht verschuldigd. 

 

U kunt een bezwaar ook digitaal inbrengen. U maakt daarvoor gebruik van het formulier op de site van de 

gemeente Amersfoort (www.amersfoort.nl/bezwaar).   

 

Meer informatie 

U kunt, onder vermelding van de code , meer informatie vragen bij de projectleider van de RUD Utrecht, team 

Vergunningverlening Bodem en Water, mevrouw M. de Vries, bereikbaar via het telefoonnummer of het e-

mailadres dat in de kop van deze brief op bladzijde 1 is vermeld. 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, 

namens hen, 

 

 
 

De heer drs. M.R. Oderkerk 

teamleider cluster Bodem Vergunningverlening 

RUD Utrecht 
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Verzendlijst 

 

Een kopie van dit document wordt verzonden aan: 

▪    Adviseur: Milieutechniek Boverhoff b.v. 

T.a.v. de heer J. Bomhof, Europaweg 26, 8181BH Heerde, j.bomhof@boverhoff.nl 

▪    Gemeente: Gemeente Amersfoort, t.a.v. dhr. P.P.J. Camps Postbus 4000, 3800EA Amersfoort 

     ppj.camps@amersfoort.nl 
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