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Van:
Verzonden: maandag 26 juni 2017 14:59
Aan:

 

Onderwerp: FW: ASBESTverdachtmateriaal op SPEELEILAND?!5

Geachte heer , 
 
De medewerkers van de Omgevingsdienst Midden-Holland zijn door, c.q. namens, het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn (onder)gemandateerd om de 
milieutaken van de gemeente uit te voeren. Hiervoor is gekozen omdat diepgaande kennis over de diverse 
milieugebieden bij onze medewerkers vaak ontbreekt en de medewerkers van de Omgevingsdienst daar 
wel over beschikken.  
 
Wij vertrouwen er op dat de Omgevingsdienst zorgvuldig met uw melding omgaat. Mocht u alsnog 
twijfelen over de antwoorden die u tot op heden heeft gekregen, dan staat het u uiteraard vrij om bij de 
Omgevingsdienst een schriftelijk verzoek om handhaving in te dienen. Op uw verzoek zal dan een voor 
bezwaar vatbaar besluit worden genomen. Uit dat besluit dient te blijken dat alle relevante feiten en 
omstandigheden grondig zijn onderzocht. Bovendien dient een dergelijk besluit goed te zijn onderbouwd. 
Vooralsnog hebben wij geen aanwijzingen dat de Omgevingsdienst hierin tekort zal schieten.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 
B: Stadhuisplein 1 
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn 

 
 

 
I: https://www.alphenaandenrijn.nl  

Van: " > 
Aan: " th" 
<  

 
> 

Kopie: "  
Onderwerp: ASBESTverdachtmateriaal op SPEELEILAND?! 

Geacht collega van de gemeente Alphen aan den Rijn,  
Geachte heer  (ODMH),  
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In onze tuinen bij het nieuwbouwproject “Torenpad Oost” treffen wij het volgende in onze 
tuinen aan: 
 
- Glas 
- Puin 
- Zand met klei en schelpen   
- Asbestverdachtmateriaal 
 
Vanuit de gemeente en de milieudienst ODMH wordt mij medegedeeld dat de grond vrij is 
van asbest en de grond al op de locatie aanwezig was. 
 
Als bijlage zend ik u hierbij graag wat beeldmateriaal toe. 
Uit deze foto’s blijkt dat er wel degelijk grondtransport heeft plaatsgevonden. 
 
Ik wijs u hierin graag op het verschil in kleur van de grond en op de hoogte van de waterlijn. 
 
@ De heer (ODMH) Het lijkt mij hierin wel zou netjes als ik u hierbij de kans geef 
uw eerdere verklaring in te trekken of deze te doen wijzigen. 
 
Graag stel ik u eveneens de volgende vragen: 
 
Hoe kan een projectontwikkelaar puingrond voorafgaand aan de bouw hebben toegepast en 
zowel de gemeente Alphen aan den Rijn en de Omgevingsdienst Midden-Holland van niets 
weten? Beiden dienen (signaal)toezicht te houden op het transporteren van grond. 
 
Hoe kan het zijn dat als ik u als bodemdeskundige aangeef dat de bodem van Boskoop 
bestaat uit (laag)veen en ik u vertel dat ik zware zeeklei voorzien van schelpen in de tuinen 
en op het speeleiland aantref er bij u geen toeters en bellen afgaan? 
 
Wij begrijpen niet goed dat wij grond GLAS en ASBESTVERDACHT materiaal op het 
SPEELEILAND zien aanbrengen en u beweerd dat deze puin- (zand)grond hier NIET is 
aangebracht, maar hier al lag. Dit type grond behoord NIET in Boskoop. Boskoop staat 
bekend om het dikke pakket VEENGROND. Klei en schelpen kunnen slechts onder het vele 
meters dikke pakket veen aanwezig zijn. 
 
Persoonlijk vind ik de volgende uitspraken wat onzorgvuldig. 
 
*  "De grond die u daar aantreft lag er al, deze is op de locatie opgeslagen geweest." 
*  "Er heeft geen grondverzet plaats gevonden, want het is niet gemeld.”  —>  (De 
overtreding is niet voor niets ook een Economisch delict!) Foto’s tonen namelijk een geheel 
ander beeld. 
*  "Wij hebben geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.” —> Er zijn geen monsters 
genomen. Asbest kan slechts in een laboratorium worden vastgesteld. 
*  "Wij gaan zelf monsters nemen."   —>  Daar zijn jullie niet voor geaccrediteerd.  
* "Wij gaan toch geen monsters nemen." 
 
Van een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag mag ik als burger verwachten dat hij/zij 
gedegen onderzoek verricht en zijn/haar bevindingen goed formuleert. 
 
Het transporteren van grond dient vooraf te worden gemeld. 
De grond dient voor deze wordt toegepast bemonsterd te zijn. 
Het transporteren van grond zonder melding en zonder keuring vooraf zijn strafbaar gesteld 
in de Wet economische delicten. 
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De grootste zorg is het glas en het asbestverdachte materiaal in de grond en dat deze grond 
op het speeleiland wordt toegepast. 
 
Wij verwachten gedegen onderzoek en een goed overwogen woordkeuze. We wensen niet 
zomaar met een kluitje het riet te worden ingestuurd. 
 
Hoogachtend, 
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23-06-2015 
 
Donkere grond,  
nagenoeg gelijk aan de waterlijn. 
 
 
En 10-06-2016 
 
Grijze grond,  
Nagenoeg een meter boven de waterlijn. 
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Van: >
Verzonden: donderdag 8 juni 2017 13:06
Aan: .
CC: .
Onderwerp: FW: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond 

aangetroffen.

Beste , 
 
De onderstaande reactie heb ik ontvangen van de heer  naar aanleiding van de mail die ik hem 
heb gestuurd over de aangebrachte grond bij het nieuwbouwproject Torenpad in Boskoop. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 
B: Stadhuisplein 1 
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn 

 
 

 
I: https://www.alphenaandenrijn.nl  

Van: ]  
Verzonden: donderdag 8 juni 2017 10:52 
Aan: > 
Onderwerp: Re: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
 
Geachte heer, 

Bedankt voor uw reactie. 

Vanuit de ODMH heb ik het bericht dat de grond bemonsterd is en dat dit onderzocht zal worden.Voor 
zover ik weet is de ODMH niet geacrediteerd voor het nemen van monsters. Mochten er wel monsters zijn 
genomen dan voldoen deze niet aan de NEN nomering. Monsters dienen alvorens er enige uitspraak 
gedaan kan worden, bemonsterd te worden. Deze analyse kan nu nog niet door een sterlab zijn 
uitgevoerd. Bij de ODMH is geen grondtransport gemeld. 
Ik zal de analyserapportages bij de ODMH opvragen. 
Zelf zal ik ook analyses laten uitvoeren. 
En de getuigenverklaringen verzamelen. 

Veengrond veranderd niet in zandgrond met klei en schelpen. 

Hoogachtend, 
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Van:  
Verstuurd: donderdag 8 juni 09:42 
Onderwerp: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
Aan:  

Geachte heer  

  

Naar aanleiding van uw mail van 3 juni 2017 heb ik de Omgevingsdienst Midden-Holland gevraagd om de 
locatie te bezoeken en de situatie te beoordelen. 

  

De heer  van de Omgevingsdienst heeft een bezoek gebracht aan de locatie en zijn conclusie luidt 
als volgt: 

De grond die is gebruikt om de tuinen aan te vullen is van de locatie zelf afkomstig, dit geldt ook voor de 
grond die gebruikt wordt voor het realiseren van het speeleiland.Er is verder geen asbest verdacht 
materiaal meer aangetroffen op de locatie.Milieuhygiënisch is de locatie in orde, het aanwezige puin is 
vooral een esthetische kwestie.  

  

Ik ga de aannemer/projectontwikkelaar wijzen op het grove puin en hem verzoeken om dat te verwijderen, 
zeker op plaatsen waar straks kinderen gaan spe 

 

len (speeleiland). 

  

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

B: Stadhuisplein 1 
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn 

0 
 

 
I: https://www.alphenaandenrijn.nl  

Van: Gemeente Alphen aan den Rijn  
Verzonden: dinsdag 6 juni 2017 10:46 
Aan: Helpdesk DIV / Zaaksysteem <DIV@alphenaandenrijn.nl> 
CC: Asbestmeldingen (Gemeente Alphen aan den Rijn) <asbest@alphenaandenrijn.nl> 
Onderwerp: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
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Van: ]  
Verzonden: zaterdag 3 juni 2017 5:15 
Aan: Gemeente Alphen aan den Rijn <Gemeente@alphenaandenrijn.nl> 
Onderwerp: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 

  

Geachte lezer(es), 

Wij hebben asbestverdacht materiaal in de door de projectontwikkelaar aangebrachte grond aangetroffen. 

1.) We willen graag weten waar deze grond vandaan komt. (Grondtransport moet zijn gemeld, herkomst 
moet dan ook bekend zijn.) 

De nieuwbouwwoningen staan op veengrond, voormalig boomkwekerij. De grond had dus een hoog 
organisch stof gehalte. De grond kent nu zand en hompen klei met schelpen. 

2.) De grond is overduidelijk niet vooraf gezeefd geweest. (Er komen grote delen puin naar voren) 

3.) Als het materiaal asbest blijkt, dan is er asbest vrijgekomen. (Zware machines hebben over de stukken 
gereden). 

4.) Als het asbest blijkt eisen wij het saneren van de grond. 

5.) Deze grond wordt ook toegepast op het nog te realiseren speeleiland! 

Hoogachtend, 

 

  
 



1

Van:
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 11:17
Aan: .
Onderwerp: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond 

aangetroffen. (nieuwbouwproject Torenpad in Boskoop)

Zie mails 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van: .  
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 9:59 
Aan: ' ) 
CC: . 
Onderwerp: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
(nieuwbouwproject Torenpad in Boskoop) 
 
Beste , 
 
Zie hieronder de mail van mijn collega . Ik denk dat wij inderdaad verder niet veel actie kunnen ondernemen. We 
zouden de aannemer nog kunnen wijzen op het grove puin en hem verzoeken om dat te verwijderen, zeker op 
plaatsen waar straks kinderen gaan spelen (speeleiland). Milieuhygiënisch is de locatie in orde. Verder is het al dan 
niet aanwezig zijn van puin vooral een esthetische kwestie.  
 
Mocht je verder nog vragen hebben dan kun je  of mij daarvoor benaderen.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem / grondstromenmakelaar 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: di, wo, do, vr 
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Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 9:41 
Aan: . 
Onderwerp: RE: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
(nieuwbouwproject Torenpad in Boskoop) 
 
Hallo , 
 
Ik heb op de locatie: Draaistok 50 achtertuin, gekeken. Ik heb daar een beetje grof puin aangetroffen. Ik heb geen 
asbest gezien. De bewoner, de heer , was niet thuis. Volgens de buurman (nr. 48) heeft de heer  
het door hem aangetroffen asbest meegenomen. 
Navraag bij de aannemer Van Ommen en De Groot, leverde op dat de grond die gebruikt is om de tuinen aan te 
vullen van de locatie zelf afkomstig is. 
Het gronddepot dat verderop op de Draaistok ligt bevat ook puin. Ik kan echter niet inschatten hoeveel in percentage. 
Ik heb ook op het depot geen asbest zien liggen. 
 
in antwoordt op jouw vraag denk ik dat wij niet zoveel kunnen doen. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 6 juni 2017 11:46 
Aan:  
Onderwerp: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
(nieuwbouwproject Torenpad in Boskoop) 
 
Geachte mevrouw , 
 
Bij de gemeente Alphen aan den Rijn is er een melding binnengekomen (zie onderstaande mail) over 
asbestverdacht materiaal wat aanwezig zou zijn in de bodem bij het nieuwbouwproject Torenpad in 
Boskoop. 
 
Zou jij mij kunnen aangeven wie ik van de ODMH kan benaderen om deze melding op te pakken?  
 
Met vriendelijke groet, 
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B: Stadhuisplein 1 
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn 

 
 

 
I: https://www.alphenaandenrijn.nl  

Van: Gemeente Alphen aan den Rijn  
Verzonden: dinsdag 6 juni 2017 10:46 
Aan: Helpdesk DIV / Zaaksysteem <DIV@alphenaandenrijn.nl> 
CC: Asbestmeldingen (Gemeente Alphen aan den Rijn) <asbest@alphenaandenrijn.nl> 
Onderwerp: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
 
 
 

Van:   
Verzonden: zaterdag 3 juni 2017 5:15 
Aan: Gemeente Alphen aan den Rijn <Gemeente@alphenaandenrijn.nl> 
Onderwerp: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
 
Geachte lezer(es), 

Wij hebben asbestverdacht materiaal in de door de projectontwikkelaar aangebrachte grond aangetroffen. 

1.) We willen graag weten waar deze grond vandaan komt. (Grondtransport moet zijn gemeld, herkomst 
moet dan ook bekend zijn.) 
De nieuwbouwwoningen staan op veengrond, voormalig boomkwekerij. De grond had dus een hoog 
organisch stof gehalte. De grond kent nu zand en hompen klei met schelpen. 
2.) De grond is overduidelijk niet vooraf gezeefd geweest. (Er komen grote delen puin naar voren) 
3.) Als het materiaal asbest blijkt, dan is er asbest vrijgekomen. (Zware machines hebben over de stukken 
gereden). 
4.) Als het asbest blijkt eisen wij het saneren van de grond. 
5.) Deze grond wordt ook toegepast op het nog te realiseren speeleiland! 

Hoogachtend, 
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Van:
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 12:09
Aan:
Onderwerp: FW: melding Draaistok 50

Hallo  en  
 
Meneer laat zich niet echt iets zeggen. Zie mail hieronder.  
Ik weet hier niet genoeg van en het lijkt me niet handig als ik hier nog tussen ga zitten. Wil 1 van jullie deze meneer 
opbellen en het 1 en ander met hem doorspreken? 
In het bij ons bekende verkennend onderzoek (2010) wordt aangegeven dat er asbest in de grond zit maar dat dit 
toen geen aanleiding gaf tot verdere stappen. Het is niet duidelijk of er verder is gekeken naar het toen 
geconstateerde asbest.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 11:55 
Aan:  
Onderwerp: Re: melding Draaistok 50 
 
Geachte mevrouw , 
 
Zoals ik u of uw collega vertelde staat Boskoop bekend op een veenlaag van minimaal 15 meter dikte. De 
woningen staan op een voormalig boomkwekerij. 
De bodem zou dus een hoog organischstof gehalte moeten kennen. 
De aangebrachte grond bestaat voornamelijk uit zand voorzien van puin, hompen zware (zee)klei met 
schelpen, glas, plastics en asbestverdacht meteriaal. Klei is te verwachten onder de veengrond, maar er is 
slechts 1 meter afgegvraven geweest en niet meer dan 15 meter en dus had de opgebulkte grond 
hoofdzakelijk organisch materiaal moeten kennen. 
Als de grond elders was opgeslagen geweest kan het niet zijn dat de grond rijk aan organisch materiaal, is 
omgezet in zand. 
 
Hoogachtend, 
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Van:  
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 10:27 
Aan:  
Onderwerp: melding Draaistok 50  
  
Beste meneer  
  
We hebben even gezocht in onze meldingen inbox, maar geen melding van grondverzet gevonden. Mijn collega 

vermoed dat het materiaal is ontgraven tbv de bouw en vervolgens weer is teruggeplaatst. Hij is nl ong twee jaar 

geleden, toen de voorbereidingen voor de bouw gaande waren, op locatie geweest en toen was er al ontgraven en 

werd er grond opgeslagen in containers om later weer te worden toegepast. Dit hoeft niet gemeld te worden bij ons.  
  
Ook heb ik uw melding doorgezet aan mijn collega, , tot wiens gebied uw wijk behoort, hij zal morgen 

langskomen naar ik verwacht. 
Wat betreft het materiaal keuren, wij nemen graag zelf grondmonsters om deze te laten analyseren.  
  
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: maandag 19 juni 2017 09:23
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Melding Puin toegepast (glas, klei, plastic, asbestverdacht materiaal)

Goedemorgen  en , 
 
Zie onderstaande email. Graag overleg over vervolg. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 12:01 
Aan
CC: 
Onderwerp: Re: Melding Puin toegepast (glas, klei, plastic, asbestverdacht materiaal) 
 
Geachte heer ,  
 
Zelf ben ik milieukundige. Ik weet waarover ik spreek. 
Het lijkt mij van belang dat mijn melding serieus aandacht krijgt die het verdiend. Even kijken is 
onvoldoende, dat hoef ik u niet te vertellen. 
Uw onderzoek is onvoldoende. Ik heb foto’s van de compacteerlaag en de volgens u aangebrachte 
“zand”laag. Eerder gaf u aan dat er geen transportmeldingen zijn verricht. Hierbij geeft u aan dat het wel 
heeft plaatsgevonden. Ik zeg hierbij: Gevalletje Wed! 
Hierbij verzoek ik u handhavend op te treden. U zal dit verzoek ook schriftelijk ontvangen. 
Ondertussen zal ik opschalen. 
 
Hoogachtend, 

 
 
 

On 13 Jun 2017, at 09:27,  wrote: 
 
Geachte heer , 
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Op woensdag 7 juni 2017 heb ik de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te Boskoop bezocht. Het 
bezoek vond plaats naar aanleiding van uw melding dat er asbest aangetroffen is in de grond die in 
uw tuin is toegepast. 
Tijdens mijn bezoek heb ik gesproken met uw buurman van Draaistok 48. Uw buurman liet mij zien 
waar het vermeende asbest zou zijn aangetroffen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik geen asbest verdacht materiaal aangetroffen. Noch in uw achtertuin, noch 
op het gronddepot op het toekomstige speeleiland. Wel heb ik een klein hoopje met grof puin in uw 
achtertuin aangetroffen. In het gronddepot op het toekomstige speeleiland heb ik eveneens puin 
aangetroffen. Volgens uw buurman heeft u het asbest verdachte materiaal meegenomen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik tevens navraag gedaan bij de aannemer naar de herkomst van de in uw 
tuin toegepaste grond. Volgens de aannemer  en  is er geen grond van buiten 
de nieuwbouwlocatie aangevoerd. Behoudens zand dat onder het straatwerk wordt toegepast. 
Op de nieuwbouwlocatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de bodemonderzoeken 
blijkt dat de toplaag uit zwak zandige klei met bijmengingen zoals puin en schelpen bestaat. Verder 
blijkt uit de voorgaande onderzoeken dat er asbest verdacht materiaal is aangetroffen. Na analyse 
bleek echter het asbest verdachte materiaal geen asbest te bevatten. 
  
Milieuhygiënisch is er geen reden om de bodem te saneren of te ontdoen van puin. 
Wanneer u van mening bent dat het puin uit uw tuin verwijderd moet worden dan verwijzen wij u naar 
de projectontwikkelaar en de aannemer. 
  
Refererend aan uw mail van donderdag 8 juni j.l. gericht aan mevrouw , delen wij u mee dat 
onze dienst geen bodemonderzoek zal uitvoeren of zal laten uitvoeren. De reeds uitgevoerde 
bodemonderzoeken kunt u terugvinden in onze 
bodematlas: http://www.odmh.nl/ondernemers/bodem-en-archeologie/atlas-midden-holland/. 
  
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 
<ODMH-Logo-Mail_c6a63fb4-51bf-494b-9221-63d4f7b640c6.png> 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 21:18
Aan:
Onderwerp: Fwd: 2017.020643.1.2
Bijlagen: 2017.020643.1.2 dit rapp verv rapp-Webshop -1085-ms-1m (1)-1.pdf

Geachte heer ,  
 
Hierbij een mail vanuit de analist van het asbest. 
Uit de bij de ODMH bekende documenten blijkt dat de bodem wel asbest verdachte stukjes vertoonde, maar dat dat 
na onderzoek geen asbest bevatte. (Hij die betaald, bepaald? of…..   komt de asbest toch van een niet gemeld 
grondtransport?) 
 
U geeft eveneens aan dat u van mening bent dat de zandige klei, of het kleiige zand van de locatie afkomstig is, de 
aftekening tussen de 2 lagen is hiervoor de strak aanwezig.) 
 
Wij blijven van mening dat de boven de donkere grond aanwezige grijze toplaag de voorbelasting betreft en dat 
deze voorbelasting verontreinigd is met puin en asbest. 
 
U heeft aangegeven dat er bij de ODMH geen grondtransport gemeld is. Juist hierom is de bovenste laag 
(voorbelasting) illegaal aangebracht. (Wed) 
 
U heeft tijdens het gesprek aangegeven dat de gemaakte foto’s niet als bewijs kunnen dienen, uit jurisprudentie 
blijkt het tegendeel. 
 
Wij gaan ervan uit dat u het eerdere verzoek tot handhaving alsnog in behandeling neemt. 
 
Mvg, 
 
 
 
 
 
 

Begin forwarded message: 
 
From: Laboratorium West Fibrecount <laboratorium-west@kiwa-inte.com> 
Subject: FW: 2017.020643.1.2 
Date: 5 July 2017 at 13:54:37 GMT+2 
To:  
 
  
Geachte, 
  
  
In de bijlage een drietal foto’s van het plaatmateriaal dat is aangeleverd om te onderzoeken op 
asbest. 
Het betreft hier een cementplaat waarbij de vezels alle kenmerken bezit die karakteriserend zijn voor 
Chrysotiel, vergeleken met ons referentiemateriaal komen wij uit op een concentratie van 10-15% ten 
opzichte van het gehele monster. 
  
Van een nieuwe technologie plaat is in deze geen sprake. Wij zien deze platen ook geregeld voorbij 
komen, hierbij zijn wel degelijk vezels aanwezig maar missen de kenmerken voor een asbestvezel. 
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With kind regards,  

 
 
Administratief Medewerker 
 
My workdays are: Monday to thursday 

 
 

  
Kiwa Inspection & Testing 
Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam 
 

T +31 (0)88 998 38 00     
  

 

 
 
   

  

 
 
   

  

 
 
   

  

 

Trust Quality Progress
www.kiwa-inte.com 
Chamber of Commerce Rotterdam, 24370016 

Disclaimer: kiwa.nl/disclaimer 
 

 

  
Please consider the environment before printing this e-mail 
  
This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to 
inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Kiwa Inspection & Testing is neither liable for 
the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. 
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Van:
Verzonden: zaterdag 22 juli 2017 11:22
Aan:
CC:
Onderwerp: Fwd: OG Torenpad 5 Boskoop

Geachte mevrouw ,  
 
In het verre China heb ik de voormalig eigenaar van de kwekerij, de heer , weten te traceren. 
De verklaring van de heer  ontkracht het ongeloofwaardige verhaal dat de bodem van de kwekerij door hem 
met zand verschraalt zou zijn geweest. Een kweker zal naar mijn bescheiden indruk nimmer een voedingsrijke 
bodem met schraal zand met puin ophogen. De verklaring van de heer  ontkracht dan ook eveneens dat de op 
de locatie aangetroffen bodem al eerder aanwezig was en in containers op het terrein opgeslagen heeft gelegen.  
Containers hebben daar nimmer gestaan. (Of zijn er in de bezoekverslagen foto’s van terug te vinden?) 
Wel hebben er vele transportbewegingen van grond plaatsgevonden. 
 
Er is een duidelijke aftekening zichtbaar tussen de van origine aanwezige bodemlaag (zeer donkere organische 
bodem) en de opgebrachte puin en asbesthoudende zandlaag. (Grijs) Als die grond daar al langer gelegen zou 
hebben, dan zouden deze 2 bodemlagen door het bodemleven in een overgangslaag gehomogeniseerd zijn. 
De heer  vertelde mij dat fotomateriaal niet als bewijsmateriaal kan dienen. Uit navraag bij de Raad van 
State wordt die stelling geheel ontkracht. 
Nogmaals: De verklaring van de heer  dat er geen bodemtransporten zijn gemeld, maakt de aangebrachte 
grond illegaal en kan dus nimmer het predicaat WONEN verkrijgen. 
Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de verklaringen voor de bodem reeds uitgegeven worden. Hoe kan 
dit als de herkomst van de bodem onbekend is? 
Ik verbaas mij hier ten zeerste over. 
De bodem is dusdanig puinhoudend, dat loonwerkers de bodem uit de tuinen niet eens als wensen af te voeren. 
Ondertussen wordt de grond bij de appartementen ook gewoon verder opgehoogd. Is daar wel een 
transportmelding voor gedaan? 
 
Het begint een beetje te lijken op het voorval in Poeldijk. 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3482142/Asbestafval-ligt-open-en-bloot-bij-nieuwbouwproject-Poeldijk 
 
Gelukkig is in Alphen aan den Rijn de gemeente en de milieudienst al langere tijd wel op de hoogte! 
 
In uw schrijven heeft u aangegeven dat mijn handhavingsverzoek 6 weken wordt uitgesteld, ik neem aan dat de 
gemeente Alphen aan den Rijn of de ODMH vanwege dit verzoek al wel een bouwstop m.b.t. het verplaatsen van 
bodem heeft afgegeven? Wanneer vind hier dan toezicht op? 
 
Ondertussen zetten wij het buurtonderzoek voort. 
 
Hoogachtend, 
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Begin forwarded message: 
 
From:  
Subject: OG Torenpad 5 Boskoop 
Date: 20 July 2017 at 15:48:33 GMT+2 
To:  
 
Geachte mijnheer   
 
Via mijn uitgever ontving ik uw mail. 
 
Op Torenpad 5 was mijn bedrijf gevestigd, van 1985 tot Mei 2014. Er is in 
die periode nooit iets abnormaal opgehoogd of veranderd en die 10 cm. 
boven het maaiveld was dus ook de situatie tijdens de verkoop in 2014. 
 
Hopelijk heeft u iets aan deze informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

, author, street photography - Beijing, Peoples 
Republic of China. 

Mail: 

 

 
Geachte heer , 
  
Uw mail heb ik doorgestuurd aan de heer . 
  
Met vriendelijke groet, 

 
 
— 
 
Geachte mevrouw, heer, 

Wij zouden graag met de heer  in contact komen. 
 
Onze woning staat op een voormalige boomkwekerij. Deze kwekerij zou van de heer  zijn geweest. 

Uit foto's blijkt dat het maaiveld (de kwekerij) nog geen 10cm boven de sloot lag. Inmiddels is dat 90cm. 

Ons wordt gezegd dat die grond (die is aangebracht) daar al lag. 
 
Een verklaring van de heer  zou ons in deze bijzonder goed van pas komen. Zijn kwekerij was 
veengrond. De aangebrachte laag bestaat nu uit zand. 
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Kunt u iets voor ons betekenen? 

Hoogachtend, 
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Van:
Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 14:48
Aan:
CC:
Onderwerp: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop

Geachte heer , 

 

Graag nodigen wij u uit voor een informatief gesprek waarin u uw verzoek tot handhaving, betreffende het aantreffen 

van puin en asbest op bovengenoemde locatie, nader kunt toelichten.  

Ons voorstel is dinsdag 4 juli 2017 aanstaande om 10:00 uur bij ons op kantoor, eventueel gekoppeld aan een 

gezamenlijk locatiebezoek. 

Ons adres is: Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda. 

 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 



1

Van:
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 10:21
Aan:
Onderwerp: langsgaan Draaistok 50 Boskoop

Urgentie: Hoog

Ha  

 

Ik had net een meneer  aan de telefoon. Deze meneer woont in de nieuwbouwwijk in Boskoop. Gister 

heeft hij gemaild met een melding over blauwe asbest in zijn tuin. Hij is zelf milieuspecialist en heeft vandaag weer 

gebeld. Kun jij morgen langsgaan?  

De brief van de meneer vindt je via deze link: http://verseonweb.odmh.nl/webexplorer/document.aspx?id=750E3835-

ED1C-431B-90BC-F27687A9206C  

 

Ton denkt dat het materiaal is uitgenomen en weer teruggeplaats, er is nl geen melding bekend van grondverzet op 

de locatie.  

Telefoonnummer van meneer is  

Email:   

 

Kun je hem misschien ook even bellen dat je komt oid? Ik zal hem ook even mailen zo. 

Dank je! 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 



1

Van:
Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 07:29
Aan:
CC:
Onderwerp: Let u even op de hoogte van de beschoeiing, bodem en waterlijn?

Geachte mevrouw , 
 
Bij deze zend ik u enkele foto’s. Let u vooral op de hoogte van de waterlijn in verhouding met de hoogte van de 
bodem en de beschoeiing. 
 
Aan de heer  het volgende: 
 
- Stonden de containers met grond ook al tussen 1985 en 2014 op de locatie? Want op deze foto’s, is de bodem 
beduidend lager dan nu. 
Het moeten wel heel veel containers zijn voor al die kuubs grond die staan opgeslagen. Want over beide percelen 
ligt het maaiveld nu (weer?) minimaal 90cm boven de waterlijn. (En dit geheel zonder grondtransport, eerlijk waar?) 
- Wijst u de containers even aan op de luchtfoto’s? 
De bodem was toch met zand verschraalt? Ik zie een donkere bodem en geen grijs zand. Had de kweker dat dan 
tijdelijk van zijn percelen gehaald om het later weer op te brengen? Die kweker moet dan goed in de slappe was 
hebben gezeten om zoveel grond af te graven en in containers op te slaan, de bodem weer met zand te verschralen, 
vervolgens de verschraling weer verwijderen om het in containers op te slaan. 
(U geloofd het toch zelf ook niet?) 
 
Meneer , op mijn eerdere geste om uw verklaring in te trekken heeft u niet gereageerd, nu zal ik het 
uitblijven van dit intrekken als een bestuurlijke dwaling moeten opmaken. 
 
Hierbij bekrachtig ik nogmaals mijn verzoek tot handhaving en maak bezwaar tegen opschorting van 6 weken. 
 
Eveneens verzoek ik u de afgegeven verklaringen m.b.t. de bodem in te (laten) trekken, aangezien deze zonder 
voorafgaand bodemonderzoek zijn uitgegeven. 
 
 
 
Hoogachtend, 
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Van:
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 10:27
Aan:
Onderwerp: melding Draaistok 50

Beste meneer , 
 
We hebben even gezocht in onze meldingen inbox, maar geen melding van grondverzet gevonden. Mijn collega 
vermoed dat het materiaal is ontgraven tbv de bouw en vervolgens weer is teruggeplaatst. Hij is nl ong twee jaar 
geleden, toen de voorbereidingen voor de bouw gaande waren, op locatie geweest en toen was er al ontgraven en 
werd er grond opgeslagen in containers om later weer te worden toegepast. Dit hoeft niet gemeld te worden bij ons.  
 
Ook heb ik uw melding doorgezet aan mijn collega, , tot wiens gebied uw wijk behoort, hij zal morgen 
langskomen naar ik verwacht. 
Wat betreft het materiaal keuren, wij nemen graag zelf grondmonsters om deze te laten analyseren.  
 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 09:27
Aan:
CC:
Onderwerp: Melding Puin toegepast (glas, klei, plastic, asbestverdacht materiaal)

Geachte heer , 
 
Op woensdag 7 juni 2017 heb ik de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te Boskoop bezocht. Het bezoek vond plaats 
naar aanleiding van uw melding dat er asbest aangetroffen is in de grond die in uw tuin is toegepast. 
Tijdens mijn bezoek heb ik gesproken met uw buurman van Draaistok 48. Uw buurman liet mij zien waar het 
vermeende asbest zou zijn aangetroffen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik geen asbest verdacht materiaal aangetroffen. Noch in uw achtertuin, noch op het 
gronddepot op het toekomstige speeleiland. Wel heb ik een klein hoopje met grof puin in uw achtertuin aangetroffen. 
In het gronddepot op het toekomstige speeleiland heb ik eveneens puin aangetroffen. Volgens uw buurman heeft u 
het asbest verdachte materiaal meegenomen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik tevens navraag gedaan bij de aannemer naar de herkomst van de in uw tuin toegepaste 
grond. Volgens de aannemer  en  is er geen grond van buiten de nieuwbouwlocatie 
aangevoerd. Behoudens zand dat onder het straatwerk wordt toegepast. 
Op de nieuwbouwlocatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de bodemonderzoeken blijkt dat de 
toplaag uit zwak zandige klei met bijmengingen zoals puin en schelpen bestaat. Verder blijkt uit de voorgaande 
onderzoeken dat er asbest verdacht materiaal is aangetroffen. Na analyse bleek echter het asbest verdachte 
materiaal geen asbest te bevatten. 
 
Milieuhygiënisch is er geen reden om de bodem te saneren of te ontdoen van puin. 
Wanneer u van mening bent dat het puin uit uw tuin verwijderd moet worden dan verwijzen wij u naar de 
projectontwikkelaar en de aannemer. 
 
Refererend aan uw mail van donderdag 8 juni j.l. gericht aan mevrouw , delen wij u mee dat onze dienst 
geen bodemonderzoek zal uitvoeren of zal laten uitvoeren. De reeds uitgevoerde bodemonderzoeken kunt u 
terugvinden in onze bodematlas: http://www.odmh.nl/ondernemers/bodem-en-archeologie/atlas-midden-holland/. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: woensdag 12 juli 2017 09:41
Aan:
CC:  Handhaving Bodem
Onderwerp: RE: 2017.020643.1.2
Bijlagen: verlengen beslistermijn verzoek handhaving Draaistok.pdf

Categorieën:

Geachte heer , 
 
Hartelijk dank voor uw reactie. U heeft aangegeven ervan uit te gaan dat wij het verzoek tot handhaving alsnog in 
behandeling zullen nemen. Uiteraard zullen wij dit doen. In verband met uw onderstaande mededeling en de 
vakantieperiode zal het echter niet lukken om op korte termijn een besluit op uw verzoek te nemen. Wij verlengen 
daarom de beslistermijn met zes weken. Bijgaande brief is vandaag naar het adres Draaistok verzonden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jurist 
Team juridisch en plantoetsing 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: maandag 10 juli 2017 18:04 
Aan: Handhaving Bodem 
CC:  
Onderwerp: Re: 2017.020643.1.2 
 
Geachte, 
 
Het tweede controle bezoek zal nog even op zich moeten laten wachten. 
Gezien de drukte en de vakantieperiode hebben we nog niet voldoende buren kunnen spreken. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 

Van: Handhaving Bodem <handhavingbodem@odmh.nl> 
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:40 
Aan
CC: 
Onderwerp: RE: 2017.020643.1.2  
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Geachte heer  
  
Dank voor onderstaande reactie en dank voor het meegestuurde analysecertificaat.  
Graag herinner ik u nog aan de afspraak die wij tijdens ons gesprek op 4 juli j.l. maakten voor een tweede 
controlebezoek. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Handhaving Bodem 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
088 - 54 50 000 | handhavingbodem@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - vr 08:30 -17:00 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 21:18 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: 2017.020643.1.2 
  
Geachte heer ,  
  
Hierbij een mail vanuit de analist van het asbest. 
Uit de bij de ODMH bekende documenten blijkt dat de bodem wel asbest verdachte stukjes vertoonde, maar 
dat dat na onderzoek geen asbest bevatte. (Hij die betaald, bepaald? of…..   komt de asbest toch van een niet 
gemeld grondtransport?) 
  
U geeft eveneens aan dat u van mening bent dat de zandige klei, of het kleiige zand van de locatie afkomstig 
is, de aftekening tussen de 2 lagen is hiervoor de strak aanwezig.) 
  
Wij blijven van mening dat de boven de donkere grond aanwezige grijze toplaag de voorbelasting betreft en 
dat deze voorbelasting verontreinigd is met puin en asbest. 
  
U heeft aangegeven dat er bij de ODMH geen grondtransport gemeld is. Juist hierom is de bovenste laag 
(voorbelasting) illegaal aangebracht. (Wed) 
  
U heeft tijdens het gesprek aangegeven dat de gemaakte foto’s niet als bewijs kunnen dienen, uit 
jurisprudentie blijkt het tegendeel. 
  
Wij gaan ervan uit dat u het eerdere verzoek tot handhaving alsnog in behandeling neemt. 
  
Mvg, 
  
  
  
  
 

Begin forwarded message: 
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From: Laboratorium West Fibrecount <laboratorium-west@kiwa-inte.com> 
Subject: FW: 2017.020643.1.2 
Date: 5 July 2017 at 13:54:37 GMT+2 
To:  
  
  
Geachte, 
  
  
In de bijlage een drietal foto’s van het plaatmateriaal dat is aangeleverd om te onderzoeken op asbest. 
Het betreft hier een cementplaat waarbij de vezels alle kenmerken bezit die karakteriserend zijn voor Chrysotiel, 
vergeleken met ons referentiemateriaal komen wij uit op een concentratie van 10-15% ten opzichte van het gehele 
monster. 
  
Van een nieuwe technologie plaat is in deze geen sprake. Wij zien deze platen ook geregeld voorbij komen, hierbij 
zijn wel degelijk vezels aanwezig maar missen de kenmerken voor een asbestvezel. 
  
  
With kind regards,  

 
 
Administratief Medewerker 
 
My workdays are: Monday to thursday 

 
 

  
Kiwa Inspection & Testing 
Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam 
 

T +31 (0)88 998 38 00     
  

 

 
 
   

  

 
 
   

  

 
 
   

  

 

Trust Quality Progress
www.kiwa-inte.com 
Chamber of Commerce Rotterdam, 24370016 
Disclaimer: kiwa.nl/disclaimer 
 

 

  
Please consider the environment before printing this e-mail 
  
This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to 
inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Kiwa Inspection & Testing is neither liable for 
the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. 
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Van: Handhaving Bodem
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:40
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: 2017.020643.1.23

Geachte heer , 
 
Dank voor onderstaande reactie en dank voor het meegestuurde analysecertificaat.  
Graag herinner ik u nog aan de afspraak die wij tijdens ons gesprek op 4 juli j.l. maakten voor een tweede 
controlebezoek. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Handhaving Bodem 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
088 - 54 50 000 | handhavingbodem@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - vr 08:30 -17:00 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 21:18 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: 2017.020643.1.2 
 
Geachte heer ,  
 
Hierbij een mail vanuit de analist van het asbest. 
Uit de bij de ODMH bekende documenten blijkt dat de bodem wel asbest verdachte stukjes vertoonde, maar 
dat dat na onderzoek geen asbest bevatte. (Hij die betaald, bepaald? of…..   komt de asbest toch van een niet 
gemeld grondtransport?) 
 
U geeft eveneens aan dat u van mening bent dat de zandige klei, of het kleiige zand van de locatie afkomstig 
is, de aftekening tussen de 2 lagen is hiervoor de strak aanwezig.) 
 
Wij blijven van mening dat de boven de donkere grond aanwezige grijze toplaag de voorbelasting betreft en 
dat deze voorbelasting verontreinigd is met puin en asbest. 
 
U heeft aangegeven dat er bij de ODMH geen grondtransport gemeld is. Juist hierom is de bovenste laag 
(voorbelasting) illegaal aangebracht. (Wed) 
 
U heeft tijdens het gesprek aangegeven dat de gemaakte foto’s niet als bewijs kunnen dienen, uit 
jurisprudentie blijkt het tegendeel. 
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Wij gaan ervan uit dat u het eerdere verzoek tot handhaving alsnog in behandeling neemt. 
 
Mvg, 
 
 
 
 
 

Begin forwarded message: 
 
From: Laboratorium West Fibrecount <laboratorium-west@kiwa-inte.com> 
Subject: FW: 2017.020643.1.2 
Date: 5 July 2017 at 13:54:37 GMT+2 
To:  
 
  
Geachte, 
  
  
In de bijlage een drietal foto’s van het plaatmateriaal dat is aangeleverd om te onderzoeken op asbest. 
Het betreft hier een cementplaat waarbij de vezels alle kenmerken bezit die karakteriserend zijn voor Chrysotiel, 
vergeleken met ons referentiemateriaal komen wij uit op een concentratie van 10-15% ten opzichte van het gehele 
monster. 
  
Van een nieuwe technologie plaat is in deze geen sprake. Wij zien deze platen ook geregeld voorbij komen, hierbij 
zijn wel degelijk vezels aanwezig maar missen de kenmerken voor een asbestvezel. 
  
  
With kind regards,  

 
 
Administratief Medewerker 
 
My workdays are: Monday to thursday 

 
 

  
Kiwa Inspection & Testing 
Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam 
 

T +31 (0)88 998 38 00     
  

 

 
 
   

  

 
 
   

  

 
 
   

  

 

Trust Quality Progress
www.kiwa-inte.com 
Chamber of Commerce Rotterdam, 24370016 

Disclaimer: kiwa.nl/disclaimer 
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Please consider the environment before printing this e-mail 
  
This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to 
inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Kiwa Inspection & Testing is neither liable for 
the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. 
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Van:
Verzonden: maandag 10 juli 2017 18:04
Aan: Handhaving Bodem
CC:
Onderwerp: Re: 2017.020643.1.24

Categorieën:

Geachte, 
 
Het tweede controle bezoek zal nog even op zich moeten laten wachten. 
Gezien de drukte en de vakantieperiode hebben we nog niet voldoende buren kunnen spreken. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 

Van: Handhaving Bodem <handhavingbodem@odmh.nl> 
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:40 
Aan
CC:
Onderwerp: RE: 2017.020643.1.2  
  
Geachte heer , 
  
Dank voor onderstaande reactie en dank voor het meegestuurde analysecertificaat.  
Graag herinner ik u nog aan de afspraak die wij tijdens ons gesprek op 4 juli j.l. maakten voor een tweede 
controlebezoek. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Handhaving Bodem 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
088 - 54 50 000 | handhavingbodem@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - vr 08:30 -17:00 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 21:18 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: 2017.020643.1.2 
  
Geachte heer ,  
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Hierbij een mail vanuit de analist van het asbest. 
Uit de bij de ODMH bekende documenten blijkt dat de bodem wel asbest verdachte stukjes vertoonde, maar 
dat dat na onderzoek geen asbest bevatte. (Hij die betaald, bepaald? of…..   komt de asbest toch van een niet 
gemeld grondtransport?) 
  
U geeft eveneens aan dat u van mening bent dat de zandige klei, of het kleiige zand van de locatie afkomstig 
is, de aftekening tussen de 2 lagen is hiervoor de strak aanwezig.) 
  
Wij blijven van mening dat de boven de donkere grond aanwezige grijze toplaag de voorbelasting betreft en 
dat deze voorbelasting verontreinigd is met puin en asbest. 
  
U heeft aangegeven dat er bij de ODMH geen grondtransport gemeld is. Juist hierom is de bovenste laag 
(voorbelasting) illegaal aangebracht. (Wed) 
  
U heeft tijdens het gesprek aangegeven dat de gemaakte foto’s niet als bewijs kunnen dienen, uit 
jurisprudentie blijkt het tegendeel. 
  
Wij gaan ervan uit dat u het eerdere verzoek tot handhaving alsnog in behandeling neemt. 
  
Mvg, 
  
  
  
  
 

Begin forwarded message: 
  
From: Laboratorium West Fibrecount <laboratorium-west@kiwa-inte.com> 
Subject: FW: 2017.020643.1.2 
Date: 5 July 2017 at 13:54:37 GMT+2 
To:  
  
  
Geachte, 
  
  
In de bijlage een drietal foto’s van het plaatmateriaal dat is aangeleverd om te onderzoeken op asbest. 
Het betreft hier een cementplaat waarbij de vezels alle kenmerken bezit die karakteriserend zijn voor Chrysotiel, 
vergeleken met ons referentiemateriaal komen wij uit op een concentratie van 10-15% ten opzichte van het gehele 
monster. 
  
Van een nieuwe technologie plaat is in deze geen sprake. Wij zien deze platen ook geregeld voorbij komen, hierbij 
zijn wel degelijk vezels aanwezig maar missen de kenmerken voor een asbestvezel. 
  
  
With kind regards,  

 
 
Administratief Medewerker 
 
My workdays are: Monday to thursday 
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Kiwa Inspection & Testing 
Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam 
 

T +31 (0)88 998 38 00     
  

 

 
 
   

  

 
 
   

  

 
 
   

  

 

Trust Quality Progress
www.kiwa-inte.com 
Chamber of Commerce Rotterdam, 24370016 

Disclaimer: kiwa.nl/disclaimer 
 

 

  
Please consider the environment before printing this e-mail 
  
This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to 
inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Kiwa Inspection & Testing is neither liable for 
the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. 
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Van:
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 14:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Binnengekomen klacht over ODMH
Bijlagen: FW: ASBESTverdachtmateriaal op SPEELEILAND?!

Hallo , 
 
Excuses voor de late reactie van mijn kant. Het blijkt dat de bestanden te groot zijn om direct te mailen. Onze 
toezichthouder zal jou morgen via we transfer een link sturen waar je de betreffende rapportages kunt ophalen. In VO 
5 (blz 6 en 7) staat het e.e.a. over asbestverdacht materiaal (oeverbeschoeiing) dat géén asbest blijkt te bevatten.  
 
Hieronder nu alvast de tekst van de mail die ik maandag aan de gemeente heb gestuurd met betrekking tot de situatie 
aan de draaistok 50. 
 

Wij hebben elkaar nog niet eerder gesproken of ontmoet. Ik ben de vervanger van  en wil u met deze 
mail informeren met betrekking tot de mail van de heer . 

De heer  heeft eerder contact gehad met onder andere , een toezichthouder bodem van de 
ODMH. Wij hebben getracht de heer gerust te stellen met betrekking tot de samenstelling van de grond 
maar dit heeft niet geleid tot een voor hem bevredigend antwoord. 

Naar aanleiding van zijn eerste melding is ter plaatse gaan kijken. Op basis van dit bezoek, onderzoek 
naar het doorlopen proces en de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken is geen overtreding geconstateerd.  

De stelling van de heer  is dat de grond wel aangevoerd moet zijn omdat de samenstelling van de grond 
niet overeenkomt met zijn verwachting is onjuist. Uit het bodemonderzoek wat is uitgevoerd ten behoeve van de 
omgevingsvergunning voor deze ontwikkeling wordt de samenstelling omschreven zoals de heer  nu zelf 
constateert. Daarin was tevens puin aangetroffen. Om die reden is toentertijd aanvullend onderzoek uitgevoerd om 
eventuele vervuiling met asbest uit te sluiten. Uit dit aanvullend onderzoek is gebleken dat het asbestverdacht 
materiaal geen asbest bevat. 

De stellingen van de heer  over de grondsamenstelling zijn geheel gestoeld op de stelling dat deze 
aangevoerd moet zijn. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. Ook naar aanleiding van onderstaande mail zien 
wij geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een overtreding. Wij zullen daarom een voorgenomen besluit 
nemen dat wij het verzoek tot handhaving afwijzen.  

Aangezien de heer  ondanks verzoek nog geen postadres heeft opgegeven zullen wij de brief per email aan 
hem versturen. Daarbij zullen wij de uitgevoerde bodemonderzoeken voegen. In de mail zullen wij de heer  
ook uitnodigen voor een gesprek om de inhoud van het besluit persoonlijk door te spreken als hij dit wenst. 
 
Wij hebben ten opzichte van bovenstaande besloten de heer  op voorhand uit te nodigen. Hij heeft hier nog 
niet op gereageerd. 
Mocht je nog vragen hebben kun je me bellen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Teamleider team bodem 
Afdeling Expertise 
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Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 9:08 
Aan: Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
Onderwerp: Binnengekomen klacht over ODMH 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag zou ik willen spreken met mw.  over een bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 
binnengekomen klacht. 
Helaas zijn jullie op dit moment telefonisch niet bereikbaar, niet op het algemene nummer, niet op het 
telefoonnummer van Bouw,- en Woningtoezicht. 
Kunt u ervoor zorgen dat Mw.  contact met mij opneemt? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Senior inspecteur 
 
........................................................................ 
Handhaving Water en Bodem 
ILT/Water, producten en stoffen 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht  
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 

http://www.ILenT.nl 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  
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Van:
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 12:32
Aan:
Onderwerp: RE: Draaistuk 50

Hoi , 

 

Ik heb DIV verzocht een zaak aan te maken maar ik heb nog geen antwoord. Ik ga er achteraan 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 21 juni 2017 15:55 
Aan:  
Onderwerp: Draaistuk 50 
 
Hoi , 

 

Had jij voor jouw controle al een zaak aangemaakt in squit waar de foto’s en bevindingen e.d. te vinden zijn? Kun je 

me dan het nummer van die zaak geven? Dan kan ik die relateren aan mijn zaak (hhverzoek) in Squit. Mocht daar 

geen zaak van zijn in Squit, wil je me dan je foto’s en bevindingenrapport mailen? 

 

Alvast dank! 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Jurist 
Team juridisch en plantoetsing 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
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Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: woensdag 2 augustus 2017 13:38
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Fabel(s)

Hoi , 
 
De heer  heeft het over transporteren van bouwstoffen. Bij het transport van bouwstoffen dient een 
begeleidingsbrief bij de vracht te worden gevoerd (artikel 10.39 en 10.44 van de Wm). 
 

Het melden van de toepassing van bouwstoffen geldt alleen voor : 
- het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen van bouwstoffen, waarvan de eigendom 

niet wordt overgedragen (zie artikel 29. Lid 1 onder c Bbk). 
- Een bouwstof die de maximale emissiewaarden, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder b overschrijdt, kan als 

IBC-bouwstof worden toegepast. 
 

Dhr. heer  had hoofdstuk 3 van het Bbk moeten lezen dan was hij achter gekomen welke bouwstoffen 
er gemeld moet worden. 
Wat het overig betreft, kan ik geen uitspraak over doen. Weet niet wat er precies is gebeurt. 
 
Volgende week maandag is weer terug. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 2 augustus 2017 11:10 
Aan:  
Onderwerp: FW: Fabel(s) 
 
Tkn. Geen onmiddellijke actie nodig. Volgens mij komt  volgende week weer, toch? 
 
Slaat dit ergens op? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jurist 
Team juridisch en plantoetsing 
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Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 2 augustus 2017 10:59 
Aan:  
Onderwerp: Fabel(s) 
 
Geachte mevrouw , 
 
Op 4 juli 2017 werd mij door mevrouw  en de heer  medegedeeld dat het transporteren van bouwstoffen 
niet bij het bevoegd gezag gemeld hoeft te worden. 
Zij doelde op het transporteren van de bims en het puingranulaat. 
 
Mag ik u op het volgende wijzen: 
 
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Downloads/Welke_gegevens_heeft_u_nodig_voor_een_melding.pdf 
 
Melding bouwstoffen 

Bij een melding van de toepassing van bouwstoffen moet u de volgende gegevens overleggen: 
• naam en adres van degene die van plan is bouwstoffen toe te passen; 
• datum start en afronding toepassing; 
• toepassingslocatie; 
• bevoegd gezag op de locatie van toepassing; 
• vermelding van de soort bouwstof waarom het gaat en de hoeveelheid die wordt toegepast. 
Bij een hertoepassing van een bouwstof: 
• werk en plaats waar de bouwstof vandaan komt. 
Bij het toepassen van IBC bouwstoffen: 
• een milieuhygiënische verklaring; 
• de beschrijving van de isolatie, controle- en beheersmaatregelen, alsmede de vermelding 

van de persoon of instelling die deze maatregelen heeft goedgekeurd. 
 
 
Ik lees "MOET" niet "mag" of "kan". 
Conclusie: De bims en het puingranulaat, alsmede de voorbelasting en "tuingrond" had vooraf gemeld moeten zijn en 
een milieuhygiënische verklaring moeten hebben. 
 
De bodem van de voormalig kwekerij, het perceel; kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie A, nummer 
4481, groot: een hectare negenendertig are tachtig centiare (= 13.980 m2) is met minimaal 70cm verhoogd. 
 
13.980m2 * 0,7 = 9,786 m3 
 
Als al die grond "op de locatie opgeslagen" is geweest, waren dat 652,4 grondcontainers a 15m3.....     
Of.... 110 enorme zeecontainers a 89m3 op de voormalige kwekerij. Dit moet toch zijn opgevallen? 
 
Dit enorme gewicht (in containers) is een bijzondere puntbelasting voor de drassige bodem. Er moeten dus ook 
putten zijn gevormd. 
 
Alleen de heer  heeft kennis gehad van deze opslag? 
Niemand anders uit de buurt heeft deze opslag van grond in containers gezien. 
 
Voor het plaatsen van een zeecontainer is een omgevingsvergunning noodzakelijk, heeft de heer  na deze 
constatering ook dit signaal aan de gemeente doorgegeven?  
Heeft de gemeente deze vergunning afgegeven? 
 
Voor de helderheid, ik verwijs hierbij de stelling "de grond heeft daar altijd al gelegen" maar zeker de toevoeging "in 
containers" naar het rijk der fabeltjes. 
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Ik begrijp niet goed om welke reden de ODMH bovenstaande stelling(en) heeft geuit, ik had daar heel graag een 
helder en sluitend antwoord op gehad. 
 
Hoogachtend, 
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Van:
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2017 09:59
Aan:
Onderwerp: Re: FW: 2017.020643.1.2

Geachte heer , 

Wat is het doel van het 2e bezoek exact? 

Hoogachtend, 

 

From:  
Sent: Tuesday, August 8, 2017 9:37:31 AM 
To:
Cc:
Subject: FW: 2017.020643.1.2  
  
Geachte heer , 
  
Graag herinner ik u nogmaals aan de afspraak die wij tijdens ons gesprek op 4 juli j.l. maakten voor een tweede 
controlebezoek. 
  
  
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van: Handhaving Bodem  
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:40 
Aan
CC: 
Onderwerp: RE: 2017.020643.1.2 
  
Geachte heer , 
  
Dank voor onderstaande reactie en dank voor het meegestuurde analysecertificaat.  
Graag herinner ik u nog aan de afspraak die wij tijdens ons gesprek op 4 juli j.l. maakten voor een tweede 
controlebezoek. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Handhaving Bodem 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
088 - 54 50 000 | handhavingbodem@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - vr 08:30 -17:00 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 21:18 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: 2017.020643.1.2 
  
Geachte heer ,  
  
Hierbij een mail vanuit de analist van het asbest. 
Uit de bij de ODMH bekende documenten blijkt dat de bodem wel asbest verdachte stukjes vertoonde, maar 
dat dat na onderzoek geen asbest bevatte. (Hij die betaald, bepaald? of…..   komt de asbest toch van een niet 
gemeld grondtransport?) 
  
U geeft eveneens aan dat u van mening bent dat de zandige klei, of het kleiige zand van de locatie afkomstig 
is, de aftekening tussen de 2 lagen is hiervoor de strak aanwezig.) 
  
Wij blijven van mening dat de boven de donkere grond aanwezige grijze toplaag de voorbelasting betreft en 
dat deze voorbelasting verontreinigd is met puin en asbest. 
  
U heeft aangegeven dat er bij de ODMH geen grondtransport gemeld is. Juist hierom is de bovenste laag 
(voorbelasting) illegaal aangebracht. (Wed) 
  
U heeft tijdens het gesprek aangegeven dat de gemaakte foto’s niet als bewijs kunnen dienen, uit 
jurisprudentie blijkt het tegendeel. 
  
Wij gaan ervan uit dat u het eerdere verzoek tot handhaving alsnog in behandeling neemt. 
  
Mvg, 
  
  
  
  
  

Begin forwarded message: 
  
From: Laboratorium West Fibrecount <laboratorium-west@kiwa-inte.com> 
Subject: FW: 2017.020643.1.2 
Date: 5 July 2017 at 13:54:37 GMT+2 
To:  
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Geachte, 
  
  
In de bijlage een drietal foto’s van het plaatmateriaal dat is aangeleverd om te onderzoeken op asbest. 
Het betreft hier een cementplaat waarbij de vezels alle kenmerken bezit die karakteriserend zijn voor Chrysotiel, 
vergeleken met ons referentiemateriaal komen wij uit op een concentratie van 10-15% ten opzichte van het gehele 
monster. 
  
Van een nieuwe technologie plaat is in deze geen sprake. Wij zien deze platen ook geregeld voorbij komen, hierbij 
zijn wel degelijk vezels aanwezig maar missen de kenmerken voor een asbestvezel. 
  
  

With kind regards,  
 

 
Administratief Medewerker 
 
My workdays are: Monday to thursday 

 
 

  
Kiwa Inspection & Testing 
Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam 
 

T +31 (0)88 998 38 00     
  

 

 
 
   

  

 
 
   

  

 
 
   

  

 

Trust Quality Progress
www.kiwa-inte.com 
Chamber of Commerce Rotterdam, 24370016 

Disclaimer: kiwa.nl/disclaimer 
 

 

  
Please consider the environment before printing this e-mail 
  
This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to 
inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Kiwa Inspection & Testing is neither liable for 
the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. 
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Van: .
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2017 13:50
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: FW: 2017.020643.1.22

Geachte heer , 
 
Tijdens het overleg van 4 juli 2017 spraken wij af een tweede controle op de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te 
verrichten. U wilde in het bijzijn van uw buren aantonen dat er veel puin en afval en zichtbaar asbest(verdacht) 
materiaal in de tuinen lag. Indien u dit niet meer wenselijk/noodzakelijk acht dan laten we de controle achterwege. 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
0  www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van: R   
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2017 9:59 
Aan:  
Onderwerp: Re: FW: 2017.020643.1.2 
 
Geachte heer , 

Wat is het doel van het 2e bezoek exact? 

Hoogachtend, 

 

From: L  
Sent: Tuesday, August 8, 2017 9:37:31 AM 
To:
Cc:
Subject: FW: 2017.020643.1.2  
  
Geachte heer  
  
Graag herinner ik u nogmaals aan de afspraak die wij tijdens ons gesprek op 4 juli j.l. maakten voor een tweede 
controlebezoek. 
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Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
0 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van: Handhaving Bodem  
Verzonden: maandag 10 juli 2017 12:40 
Aan
CC: 
Onderwerp: RE: 2017.020643.1.2 
  
Geachte heer  
  
Dank voor onderstaande reactie en dank voor het meegestuurde analysecertificaat.  
Graag herinner ik u nog aan de afspraak die wij tijdens ons gesprek op 4 juli j.l. maakten voor een tweede 
controlebezoek. 
  
  

Met vriendelijke groet, 
 
Handhaving Bodem 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
088 - 54 50 000 | handhavingbodem@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - vr 08:30 -17:00 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 21:18 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: 2017.020643.1.2 
  
Geachte heer ,  
  
Hierbij een mail vanuit de analist van het asbest. 
Uit de bij de ODMH bekende documenten blijkt dat de bodem wel asbest verdachte stukjes vertoonde, maar 
dat dat na onderzoek geen asbest bevatte. (Hij die betaald, bepaald? of…..   komt de asbest toch van een niet 
gemeld grondtransport?) 
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U geeft eveneens aan dat u van mening bent dat de zandige klei, of het kleiige zand van de locatie afkomstig 
is, de aftekening tussen de 2 lagen is hiervoor de strak aanwezig.) 
  
Wij blijven van mening dat de boven de donkere grond aanwezige grijze toplaag de voorbelasting betreft en 
dat deze voorbelasting verontreinigd is met puin en asbest. 
  
U heeft aangegeven dat er bij de ODMH geen grondtransport gemeld is. Juist hierom is de bovenste laag 
(voorbelasting) illegaal aangebracht. (Wed) 
  
U heeft tijdens het gesprek aangegeven dat de gemaakte foto’s niet als bewijs kunnen dienen, uit 
jurisprudentie blijkt het tegendeel. 
  
Wij gaan ervan uit dat u het eerdere verzoek tot handhaving alsnog in behandeling neemt. 
  
Mvg, 
  
  
  
  
  

Begin forwarded message: 
  
From: Laboratorium West Fibrecount <laboratorium-west@kiwa-inte.com> 
Subject: FW: 2017.020643.1.2 
Date: 5 July 2017 at 13:54:37 GMT+2 
To: "  
  
  
Geachte, 
  
  
In de bijlage een drietal foto’s van het plaatmateriaal dat is aangeleverd om te onderzoeken op asbest. 
Het betreft hier een cementplaat waarbij de vezels alle kenmerken bezit die karakteriserend zijn voor Chrysotiel, 
vergeleken met ons referentiemateriaal komen wij uit op een concentratie van 10-15% ten opzichte van het gehele 
monster. 
  
Van een nieuwe technologie plaat is in deze geen sprake. Wij zien deze platen ook geregeld voorbij komen, hierbij 
zijn wel degelijk vezels aanwezig maar missen de kenmerken voor een asbestvezel. 
  
  

With kind regards,  
 

 
Administratief Medewerker 
 
My workdays are: Monday to thursday 

 
 

  
Kiwa Inspection & Testing 
Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam 
 

T +31 (0)88 998 38 00     
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Trust Quality Progress
www.kiwa-inte.com 
Chamber of Commerce Rotterdam, 24370016 

Disclaimer: kiwa.nl/disclaimer 
 

 

  
Please consider the environment before printing this e-mail 
  
This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to 
inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Kiwa Inspection & Testing is neither liable for 
the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. 
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Van:
Verzonden: donderdag 8 juni 2017 15:44
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond 

aangetroffen.

Beste  
 
Bedankt voor het doorsturen van onderstaande mail. 
 
Wij zullen deze zaak verder oppakken aangezien het nogal technisch wordt. Het blijkt dat meneer zelf ook 
werkzaam is in de milieuwereld en dus meer kennis van zaken heeft dan een gemiddelde burger.  
 
Wij gaan uiteraard zelf geen monsters nemen en ook niet laten nemen. Wij zullen de heer terugmailen met 
het bericht dat we al steeds roepen, namelijk dat het wat ons betreft allemaal in orde is.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem / grondstromenmakelaar 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: donderdag 8 juni 2017 13:06 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
 
Beste  
 
De onderstaande reactie heb ik ontvangen van de heer  naar aanleiding van de mail die ik hem 
heb gestuurd over de aangebrachte grond bij het nieuwbouwproject Torenpad in Boskoop. 
 
Met vriendelijke groet, 
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B: Stadhuisplein 1 
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn 

I: https://www.alphenaandenrijn.nl  

Van:   
Verzonden: donderdag 8 juni 2017 10:52 
Aan:  
Onderwerp: Re: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
 
Geachte heer, 

Bedankt voor uw reactie. 

Vanuit de ODMH heb ik het bericht dat de grond bemonsterd is en dat dit onderzocht zal worden.Voor 
zover ik weet is de ODMH niet geacrediteerd voor het nemen van monsters. Mochten er wel monsters zijn 
genomen dan voldoen deze niet aan de NEN nomering. Monsters dienen alvorens er enige uitspraak 
gedaan kan worden, bemonsterd te worden. Deze analyse kan nu nog niet door een sterlab zijn 
uitgevoerd. Bij de ODMH is geen grondtransport gemeld. 
Ik zal de analyserapportages bij de ODMH opvragen. 
Zelf zal ik ook analyses laten uitvoeren. 
En de getuigenverklaringen verzamelen. 

Veengrond veranderd niet in zandgrond met klei en schelpen. 

Hoogachtend, 

 

 

Van:  
Verstuurd: donderdag 8 juni 09:42 
Onderwerp: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 
Aan:  

Geachte heer  

  

Naar aanleiding van uw mail van 3 juni 2017 heb ik de Omgevingsdienst Midden-Holland gevraagd om de 
locatie te bezoeken en de situatie te beoordelen. 

  

De heer  van de Omgevingsdienst heeft een bezoek gebracht aan de locatie en zijn conclusie luidt 
als volgt: 

De grond die is gebruikt om de tuinen aan te vullen is van de locatie zelf afkomstig, dit geldt ook voor de 
grond die gebruikt wordt voor het realiseren van het speeleiland.Er is verder geen asbest verdacht 
materiaal meer aangetroffen op de locatie.Milieuhygiënisch is de locatie in orde, het aanwezige puin is 
vooral een esthetische kwestie.  
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Ik ga de aannemer/projectontwikkelaar wijzen op het grove puin en hem verzoeken om dat te verwijderen, 
zeker op plaatsen waar straks kinderen gaan spe 

 

len (speeleiland). 

  

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

B: Stadhuisplein 1 
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn 

I: https://www.alphenaandenrijn.nl  

Van: Gemeente Alphen aan den Rijn  
Verzonden: dinsdag 6 juni 2017 10:46 
Aan: Helpdesk DIV / Zaaksysteem <DIV@alphenaandenrijn.nl> 
CC: Asbestmeldingen (Gemeente Alphen aan den Rijn) <asbest@alphenaandenrijn.nl> 
Onderwerp: FW: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 

  

  

  

Van:   
Verzonden: zaterdag 3 juni 2017 5:15 
Aan: Gemeente Alphen aan den Rijn <Gemeente@alphenaandenrijn.nl> 
Onderwerp: Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in aangebrachte grond aangetroffen. 

  

Geachte lezer(es), 

Wij hebben asbestverdacht materiaal in de door de projectontwikkelaar aangebrachte grond aangetroffen. 

1.) We willen graag weten waar deze grond vandaan komt. (Grondtransport moet zijn gemeld, herkomst 
moet dan ook bekend zijn.) 

De nieuwbouwwoningen staan op veengrond, voormalig boomkwekerij. De grond had dus een hoog 
organisch stof gehalte. De grond kent nu zand en hompen klei met schelpen. 

2.) De grond is overduidelijk niet vooraf gezeefd geweest. (Er komen grote delen puin naar voren) 

3.) Als het materiaal asbest blijkt, dan is er asbest vrijgekomen. (Zware machines hebben over de stukken 
gereden). 
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4.) Als het asbest blijkt eisen wij het saneren van de grond. 

5.) Deze grond wordt ook toegepast op het nog te realiseren speeleiland! 

Hoogachtend, 
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Van: Handhaving Bodem
Verzonden: donderdag 6 juli 2017 09:45
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: FW: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop2
Bijlagen: VERSLAG overleg met .pdf; ASBESTverdachtmateriaal op SPEELEILAND?!

Geachte heer  

 

Op 4 juli j.l. heeft er naar aanleiding van uw handhavingsverzoek een informatief gesprek plaatsgevonden. Bijgaand 

doe ik u hiervan een gespreksverslag toekomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Handhaving Bodem 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
088 - 54 50 000 | handhavingbodem@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - vr 08:30 -17:00 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: maandag 3 juli 2017 15:48 
Aan:  
Onderwerp: RE: FW: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop 
 
Geachte heer , 
  
Dank voor uw reactie. Tot morgen. 
  
Met vriendelijk groet, 

 
  
Verzonden vanaf mijn Windows 10-telefoon 
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
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Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:  
Verzonden: maandag 3 juli 2017 13:51 
Aan:  
Onderwerp: Re: FW: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop 
  
Geachte heer, 

Excuses, ik had uw bericht gemist. 
Morgen is mij prima. Tot morgen 10 uur. 

 

From:  
Sent: Monday, July 3, 2017 11:18:36 AM 
To:
Cc:
Subject: FW: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop  
  
Geachte heer , 
  
Op onderstaande e-mail hebben wij nog geen reactie ontvangen. 
Kunt u bevestigen dat u op onderstaande afspraak aanwezig zult zijn of heeft u een ander voorstel? 
  
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 14:48 
Aan
CC: 
Onderwerp: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop 
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Geachte heer  
  
Graag nodigen wij u uit voor een informatief gesprek waarin u uw verzoek tot handhaving, betreffende het aantreffen 

van puin en asbest op bovengenoemde locatie, nader kunt toelichten.  
Ons voorstel is dinsdag 4 juli 2017 aanstaande om 10:00 uur bij ons op kantoor, eventueel gekoppeld aan een 

gezamenlijk locatiebezoek. 
Ons adres is: Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda. 
  
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van: Handhaving Bodem
Verzonden: donderdag 6 juli 2017 09:45
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: FW: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop2
Bijlagen: VERSLAG overleg met pdf; ASBESTverdachtmateriaal op SPEELEILAND?!

Geachte heer  

 

Op 4 juli j.l. heeft er naar aanleiding van uw handhavingsverzoek een informatief gesprek plaatsgevonden. Bijgaand 

doe ik u hiervan een gespreksverslag toekomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Handhaving Bodem 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
088 - 54 50 000 | handhavingbodem@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - vr 08:30 -17:00 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: maandag 3 juli 2017 15:48 
Aan:  
Onderwerp: RE: FW: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop 
 
Geachte heer  
  
Dank voor uw reactie. Tot morgen. 
  
Met vriendelijk groet, 

 
  
Verzonden vanaf mijn Windows 10-telefoon 
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
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Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:  
Verzonden: maandag 3 juli 2017 13:51 
Aan:  
Onderwerp: Re: FW: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop 
  
Geachte heer, 

Excuses, ik had uw bericht gemist. 
Morgen is mij prima. Tot morgen 10 uur. 

 

From:  
Sent: Monday, July 3, 2017 11:18:36 AM 
To:
Cc:
Subject: FW: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop  
  
Geachte heer  
  
Op onderstaande e-mail hebben wij nog geen reactie ontvangen. 
Kunt u bevestigen dat u op onderstaande afspraak aanwezig zult zijn of heeft u een ander voorstel? 
  
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 14:48 
Aa
CC:
Onderwerp: Handhavingsverzoek melding puin en asbest Draaistok 50 Boskoop 
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Geachte heer  
  
Graag nodigen wij u uit voor een informatief gesprek waarin u uw verzoek tot handhaving, betreffende het aantreffen 

van puin en asbest op bovengenoemde locatie, nader kunt toelichten.  
Ons voorstel is dinsdag 4 juli 2017 aanstaande om 10:00 uur bij ons op kantoor, eventueel gekoppeld aan een 

gezamenlijk locatiebezoek. 
Ons adres is: Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda. 
  
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 10:30
Aan:
Onderwerp: RE: langsgaan Draaistok 50 Boskoop

Ps meneer melde ook dat er veel bijmengingen zijn van plastic en glas in de toegepaste grond en dus stukken 

asbestverdacht materiaal, blauwe asbest zei hij aan de telefoon. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 10:21 
Aan:  
Onderwerp: langsgaan Draaistok 50 Boskoop 
Urgentie: Hoog 
 
Ha , 

 

Ik had net een meneer  aan de telefoon. Deze meneer woont in de nieuwbouwwijk in Boskoop. Gister 

heeft hij gemaild met een melding over blauwe asbest in zijn tuin. Hij is zelf milieuspecialist en heeft vandaag weer 

gebeld. Kun jij morgen langsgaan?  

De brief van de meneer vindt je via deze link: http://verseonweb.odmh.nl/webexplorer/document.aspx?id=750E3835-

ED1C-431B-90BC-F27687A9206C  

 

 denkt dat het materiaal is uitgenomen en weer teruggeplaats, er is nl geen melding bekend van grondverzet op 

de locatie.  

Telefoonnummer van meneer is  

Email:   

 

Kun je hem misschien ook even bellen dat je komt oid? Ik zal hem ook even mailen zo. 

Dank je! 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
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Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: donderdag 8 juni 2017 16:27
Aan:
Onderwerp: RE: melding Draaistok 50

Wij doen natuurlijk weleens indicatieve bemonsteringen, daarnaast kunnen wij asbestplaatjes naar het lab sturen…. 
 
Aanvullende info : 
 
Bij waterbodemonderzoek  : slootbeschoeiing niet asbesthoudend, wel diverse kassen en gebouwen met asbest 
(asbestinventarisatie) 
 
Er hebben partijen grond van elders gelegen, waaronder kleigrond: diverse partijen gekeurd, 1 was klasse industrie, 
rest wonen of schoner 
 
Er was een gedempte sloot : geheel gedempt met klei; moest van  aanvullend onderzocht worden… 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: donderdag 8 juni 2017 14:34 
Aan:  
Onderwerp: RE: melding Draaistok 50 
 
Zie onderste mail van , laatste regel… 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem / grondstromenmakelaar 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:   
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 12:09 
Aan:  
Onderwerp: FW: melding Draaistok 50 
 
Hallo  en , 
 
Meneer laat zich niet echt iets zeggen. Zie mail hieronder.  
Ik weet hier niet genoeg van en het lijkt me niet handig als ik hier nog tussen ga zitten. Wil 1 van jullie deze meneer 
opbellen en het 1 en ander met hem doorspreken? 
In het bij ons bekende verkennend onderzoek (2010) wordt aangegeven dat er asbest in de grond zit maar dat dit 
toen geen aanleiding gaf tot verdere stappen. Het is niet duidelijk of er verder is gekeken naar het toen 
geconstateerde asbest.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 11:55 
Aan:  
Onderwerp: Re: melding Draaistok 50 
 
Geachte mevrouw  
 
Zoals ik u of uw collega vertelde staat Boskoop bekend op een veenlaag van minimaal 15 meter dikte. De 
woningen staan op een voormalig boomkwekerij. 
De bodem zou dus een hoog organischstof gehalte moeten kennen. 
De aangebrachte grond bestaat voornamelijk uit zand voorzien van puin, hompen zware (zee)klei met 
schelpen, glas, plastics en asbestverdacht meteriaal. Klei is te verwachten onder de veengrond, maar er is 
slechts 1 meter afgegvraven geweest en niet meer dan 15 meter en dus had de opgebulkte grond 
hoofdzakelijk organisch materiaal moeten kennen. 
Als de grond elders was opgeslagen geweest kan het niet zijn dat de grond rijk aan organisch materiaal, is 
omgezet in zand. 
 
Hoogachtend, 

 
 
 

Van:  
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 10:27 
Aan:  
Onderwerp: melding Draaistok 50  
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Beste meneer , 
  
We hebben even gezocht in onze meldingen inbox, maar geen melding van grondverzet gevonden. Mijn collega 

vermoed dat het materiaal is ontgraven tbv de bouw en vervolgens weer is teruggeplaatst. Hij is nl ong twee jaar 

geleden, toen de voorbereidingen voor de bouw gaande waren, op locatie geweest en toen was er al ontgraven en 

werd er grond opgeslagen in containers om later weer te worden toegepast. Dit hoeft niet gemeld te worden bij ons.  
  
Ook heb ik uw melding doorgezet aan mijn collega, , tot wiens gebied uw wijk behoort, hij zal morgen 

langskomen naar ik verwacht. 
Wat betreft het materiaal keuren, wij nemen graag zelf grondmonsters om deze te laten analyseren.  
  
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 14:58
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Melding Puin toegepast (glas, klei, plastic, asbestverdacht materiaal)

Geachte heer , 
 
Mijn collega, de heer , heeft uw verzoek om handhavend op te treden naar de juridische afdeling 
doorgestuurd voor verdere afhandeling. 
Bij deze bevestiging ik dat wij uw verzoek verder in behandeling zullen nemen. Het is gebruikelijk om onze 
bevindingen en eventuele besluitvorming schriftelijk te versturen. 
 
Wilt u daarom u contactgegevens aan ons doorgeven? 
Alvast bedankt. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Jurist 
Team juridisch en plantoetsing 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 12:01 
Aan
CC: 
Onderwerp: Re: Melding Puin toegepast (glas, klei, plastic, asbestverdacht materiaal) 
 
Geachte heer ,  
 
Zelf ben ik milieukundige. Ik weet waarover ik spreek. 
Het lijkt mij van belang dat mijn melding serieus aandacht krijgt die het verdiend. Even kijken is 
onvoldoende, dat hoef ik u niet te vertellen. 
Uw onderzoek is onvoldoende. Ik heb foto’s van de compacteerlaag en de volgens u aangebrachte 
“zand”laag. Eerder gaf u aan dat er geen transportmeldingen zijn verricht. Hierbij geeft u aan dat het wel 
heeft plaatsgevonden. Ik zeg hierbij: Gevalletje Wed! 
Hierbij verzoek ik u handhavend op te treden. U zal dit verzoek ook schriftelijk ontvangen. 
Ondertussen zal ik opschalen. 
 
Hoogachtend, 
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On 13 Jun 2017, at 09:27,  wrote: 
 
Geachte heer , 
  
Op woensdag 7 juni 2017 heb ik de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te Boskoop bezocht. Het 
bezoek vond plaats naar aanleiding van uw melding dat er asbest aangetroffen is in de grond die in 
uw tuin is toegepast. 
Tijdens mijn bezoek heb ik gesproken met uw buurman van Draaistok 48. Uw buurman liet mij zien 
waar het vermeende asbest zou zijn aangetroffen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik geen asbest verdacht materiaal aangetroffen. Noch in uw achtertuin, noch 
op het gronddepot op het toekomstige speeleiland. Wel heb ik een klein hoopje met grof puin in uw 
achtertuin aangetroffen. In het gronddepot op het toekomstige speeleiland heb ik eveneens puin 
aangetroffen. Volgens uw buurman heeft u het asbest verdachte materiaal meegenomen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik tevens navraag gedaan bij de aannemer naar de herkomst van de in uw 
tuin toegepaste grond. Volgens de aannemer  en  is er geen grond van buiten 
de nieuwbouwlocatie aangevoerd. Behoudens zand dat onder het straatwerk wordt toegepast. 
Op de nieuwbouwlocatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de bodemonderzoeken 
blijkt dat de toplaag uit zwak zandige klei met bijmengingen zoals puin en schelpen bestaat. Verder 
blijkt uit de voorgaande onderzoeken dat er asbest verdacht materiaal is aangetroffen. Na analyse 
bleek echter het asbest verdachte materiaal geen asbest te bevatten. 
  
Milieuhygiënisch is er geen reden om de bodem te saneren of te ontdoen van puin. 
Wanneer u van mening bent dat het puin uit uw tuin verwijderd moet worden dan verwijzen wij u naar 
de projectontwikkelaar en de aannemer. 
  
Refererend aan uw mail van donderdag 8 juni j.l. gericht aan mevrouw , delen wij u mee dat 
onze dienst geen bodemonderzoek zal uitvoeren of zal laten uitvoeren. De reeds uitgevoerde 
bodemonderzoeken kunt u terugvinden in onze 
bodematlas: http://www.odmh.nl/ondernemers/bodem-en-archeologie/atlas-midden-holland/. 
  
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 
<ODMH-Logo-Mail_c6a63fb4-51bf-494b-9221-63d4f7b640c6.png> 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: maandag 24 juli 2017 15:51
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: OG Torenpad 5 Boskoop 2

Geachte heer , 
 
We hebben uw bericht ontvangen. We zullen uw opmerkingen meenemen in de verdere procedure. 
Zodra de heer terug is van vakantie, kan hij de locatie nogmaals bezoeken (zoals met u is afgesproken). 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Jurist 
Team juridisch en plantoetsing 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: zaterdag 22 juli 2017 11:22 
Aan:  
CC: . 
Onderwerp: Fwd: OG Torenpad 5 Boskoop 
 
Geachte mevrouw ,  
 
In het verre China heb ik de voormalig eigenaar van de kwekerij, de heer , weten te traceren. 
De verklaring van de heer  ontkracht het ongeloofwaardige verhaal dat de bodem van de kwekerij 
door hem met zand verschraalt zou zijn geweest. Een kweker zal naar mijn bescheiden indruk nimmer een 
voedingsrijke bodem met schraal zand met puin ophogen. De verklaring van de heer  ontkracht dan 
ook eveneens dat de op de locatie aangetroffen bodem al eerder aanwezig was en in containers op het terrein 
opgeslagen heeft gelegen.  
Containers hebben daar nimmer gestaan. (Of zijn er in de bezoekverslagen foto’s van terug te vinden?) 
Wel hebben er vele transportbewegingen van grond plaatsgevonden. 
 
Er is een duidelijke aftekening zichtbaar tussen de van origine aanwezige bodemlaag (zeer donkere 
organische bodem) en de opgebrachte puin en asbesthoudende zandlaag. (Grijs) Als die grond daar al langer 
gelegen zou hebben, dan zouden deze 2 bodemlagen door het bodemleven in een overgangslaag 
gehomogeniseerd zijn. 
De heer  vertelde mij dat fotomateriaal niet als bewijsmateriaal kan dienen. Uit navraag bij de Raad 
van State wordt die stelling geheel ontkracht. 
Nogmaals: De verklaring van de heer  dat er geen bodemtransporten zijn gemeld, maakt de 
aangebrachte grond illegaal en kan dus nimmer het predicaat WONEN verkrijgen. 
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Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de verklaringen voor de bodem reeds uitgegeven worden. 
Hoe kan dit als de herkomst van de bodem onbekend is? 
Ik verbaas mij hier ten zeerste over. 
De bodem is dusdanig puinhoudend, dat loonwerkers de bodem uit de tuinen niet eens als wensen af te 
voeren. 
Ondertussen wordt de grond bij de appartementen ook gewoon verder opgehoogd. Is daar wel een 
transportmelding voor gedaan? 
 
Het begint een beetje te lijken op het voorval in Poeldijk. 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3482142/Asbestafval-ligt-open-en-bloot-bij-nieuwbouwproject-Poeldijk 
 
Gelukkig is in Alphen aan den Rijn de gemeente en de milieudienst al langere tijd wel op de hoogte! 
 
In uw schrijven heeft u aangegeven dat mijn handhavingsverzoek 6 weken wordt uitgesteld, ik neem aan dat 
de gemeente Alphen aan den Rijn of de ODMH vanwege dit verzoek al wel een bouwstop m.b.t. het 
verplaatsen van bodem heeft afgegeven? Wanneer vind hier dan toezicht op? 
 
Ondertussen zetten wij het buurtonderzoek voort. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin forwarded message: 
 
From:  
Subject: OG Torenpad 5 Boskoop 
Date: 20 July 2017 at 15:48:33 GMT+2 
To:  
 
Geachte mijnheer   
 
Via mijn uitgever ontving ik uw mail. 
 
Op Torenpad 5 was mijn bedrijf gevestigd, van 1985 tot Mei 2014. Er is in die periode 
nooit iets abnormaal opgehoogd of veranderd en die 10 cm. boven het maaiveld was 
dus ook de situatie tijdens de verkoop in 2014. 
 
Hopelijk heeft u iets aan deze informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
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 - Horticulturist, author, street photography - Beijing, Peoples Republic of 
China. 

Mail: 

 

 
Geachte heer , 
 
Uw mail heb ik doorgestuurd aan de heer . 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
— 
 
Geachte mevrouw, heer, 

Wij zouden graag met de heer  in contact komen. 
 
Onze woning staat op een voormalige boomkwekerij. Deze kwekerij zou van de heer  zijn geweest. 

Uit foto's blijkt dat het maaiveld (de kwekerij) nog geen 10cm boven de sloot lag. Inmiddels is dat 90cm. 

Ons wordt gezegd dat die grond (die is aangebracht) daar al lag. 
 
Een verklaring van de heer  zou ons in deze bijzonder goed van pas komen. Zijn kwekerij was 
veengrond. De aangebrachte laag bestaat nu uit zand. 

Kunt u iets voor ons betekenen? 

Hoogachtend, 
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Van:
Verzonden: maandag 24 juli 2017 14:31
Aan:
Onderwerp: RE: OG Torenpad 5 Boskoop
Bijlagen: Draaistok 50 Boskoop.jpg; Luchtfoto 2014 Draaistok 50.jpg

 
Hoi , 
 
Allereerst keek ik op het World Wide Web of  bekend is in China 
 

 
 
De voormalig eigenaar woonde tussen 2004 en 2014 (jaar overdracht) in China. Hij was in die tijd dus niet 
zelf actief kweker in Boskoop. 
Kwekers gaan hun perceel inderdaad niet ophogen met een halve meter zand met puin, want dan valt er de 
eerst jaren niets meer te kweken. 
Maar wanneer het braakliggend was kan het door derden benut zijn. Op de luchtfoto zie je dat het perceel in 
2014 dienst deed als opslag van van alles, inclusief iets wat op een rij containers lijkt. 
 
Opgebracht zand zal de gehele bodem omlaag duwen zodat het gehele oorspronkelijke maaiveld onder 
grondwater verdwijnt. Homogeniseren van bodemlagen door het bodemleven is er dan niet meer bij. De 
opgebrachte laag blijft goed herkenbaar. Recent aangebrachte lagen mogen niet zintuiglijk verontreinigd 
zijn. Dus als de heer stelt dat loonwerkers de bovengrond uit zijn tuin niet willen meenemen, 
want te veel puin, dan is er wel iets aan de hand. 
Daarmee is nog niet gezegd dat de vondst van een stukje asbest de bodem meteen risicovol maakt. 
 
Tot zover.  
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Ik bel je zo wel even op 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: maandag 24 juli 2017 9:31 
Aan: . 
Onderwerp: FW: OG Torenpad 5 Boskoop 
 
Goedemorgen , 
 
Wil jij als waarnemer van je collega onderstaande mail even lezen? Slaat dit ergens op? 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Jurist 
Team juridisch en plantoetsing 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: zaterdag 22 juli 2017 11:22 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Fwd: OG Torenpad 5 Boskoop 
 
Geachte mevrouw ,  
 
In het verre China heb ik de voormalig eigenaar van de kwekerij, de heer , weten te traceren. 
De verklaring van de heer  ontkracht het ongeloofwaardige verhaal dat de bodem van de kwekerij 
door hem met zand verschraalt zou zijn geweest. Een kweker zal naar mijn bescheiden indruk nimmer een 
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voedingsrijke bodem met schraal zand met puin ophogen. De verklaring van de heer  ontkracht dan 
ook eveneens dat de op de locatie aangetroffen bodem al eerder aanwezig was en in containers op het terrein 
opgeslagen heeft gelegen.  
Containers hebben daar nimmer gestaan. (Of zijn er in de bezoekverslagen foto’s van terug te vinden?) 
Wel hebben er vele transportbewegingen van grond plaatsgevonden. 
 
Er is een duidelijke aftekening zichtbaar tussen de van origine aanwezige bodemlaag (zeer donkere 
organische bodem) en de opgebrachte puin en asbesthoudende zandlaag. (Grijs) Als die grond daar al langer 
gelegen zou hebben, dan zouden deze 2 bodemlagen door het bodemleven in een overgangslaag 
gehomogeniseerd zijn. 
De heer  vertelde mij dat fotomateriaal niet als bewijsmateriaal kan dienen. Uit navraag bij de Raad 
van State wordt die stelling geheel ontkracht. 
Nogmaals: De verklaring van de heer  dat er geen bodemtransporten zijn gemeld, maakt de 
aangebrachte grond illegaal en kan dus nimmer het predicaat WONEN verkrijgen. 
Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de verklaringen voor de bodem reeds uitgegeven worden. 
Hoe kan dit als de herkomst van de bodem onbekend is? 
Ik verbaas mij hier ten zeerste over. 
De bodem is dusdanig puinhoudend, dat loonwerkers de bodem uit de tuinen niet eens als wensen af te 
voeren. 
Ondertussen wordt de grond bij de appartementen ook gewoon verder opgehoogd. Is daar wel een 
transportmelding voor gedaan? 
 
Het begint een beetje te lijken op het voorval in Poeldijk. 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3482142/Asbestafval-ligt-open-en-bloot-bij-nieuwbouwproject-Poeldijk 
 
Gelukkig is in Alphen aan den Rijn de gemeente en de milieudienst al langere tijd wel op de hoogte! 
 
In uw schrijven heeft u aangegeven dat mijn handhavingsverzoek 6 weken wordt uitgesteld, ik neem aan dat 
de gemeente Alphen aan den Rijn of de ODMH vanwege dit verzoek al wel een bouwstop m.b.t. het 
verplaatsen van bodem heeft afgegeven? Wanneer vind hier dan toezicht op? 
 
Ondertussen zetten wij het buurtonderzoek voort. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin forwarded message: 
 
From:  
Subject: OG Torenpad 5 Boskoop 
Date: 20 July 2017 at 15:48:33 GMT+2 
To:  
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Geachte mijnheer   
 
Via mijn uitgever ontving ik uw mail. 
 
Op Torenpad 5 was mijn bedrijf gevestigd, van 1985 tot Mei 2014. Er is in die periode 
nooit iets abnormaal opgehoogd of veranderd en die 10 cm. boven het maaiveld was 
dus ook de situatie tijdens de verkoop in 2014. 
 
Hopelijk heeft u iets aan deze informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

- Horticulturist, author, street photography - Beijing, Peoples Republic of 
China. 

Mail: 

 

 
Geachte heer , 
  
Uw mail heb ik doorgestuurd aan de heer  
  
Met vriendelijke groet, 

 
 
— 
 
Geachte mevrouw, heer, 

Wij zouden graag met de heer  in contact komen. 
 
Onze woning staat op een voormalige boomkwekerij. Deze kwekerij zou van de heer  zijn geweest. 

Uit foto's blijkt dat het maaiveld (de kwekerij) nog geen 10cm boven de sloot lag. Inmiddels is dat 90cm. 

Ons wordt gezegd dat die grond (die is aangebracht) daar al lag. 
 
Een verklaring van de heer  zou ons in deze bijzonder goed van pas komen. Zijn kwekerij was 
veengrond. De aangebrachte laag bestaat nu uit zand. 

Kunt u iets voor ons betekenen? 

Hoogachtend, 
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Van:
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 08:30
Aan:
Onderwerp: RE: Toegepaste grond nieuwbouwlocatie Draaistok e.o. te Boskoop

Prima mail! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur bodem / grondstromenmakelaar 
Afdeling Expertise 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
 
  
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: maandag 12 juni 2017 10:19 
Aan: . 
Onderwerp: Toegepaste grond nieuwbouwlocatie Draaistok e.o. te Boskoop 
 
Hoi , 
Zie onderstaande tekst. 
 
Geachte heer , 
 
Op woensdag 7 juni 2017 heb ik de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te Boskoop bezocht. Het bezoek vond plaats 
naar aanleiding van uw melding dat er asbest aangetroffen is in de grond die in uw tuin is toegepast. 
Tijdens mijn bezoek heb ik gesproken met uw buurman van Draaistok 48. Uw buurman liet mij zien waar het 
vermeende asbest zou zijn aangetroffen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik geen asbest verdacht materiaal aangetroffen. Noch in uw achtertuin, noch op het 
gronddepot op het toekomstige speeleiland. Wel heb ik een klein hoopje met grof puin in uw achtertuin 
aangetroffen. In het gronddepot op het toekomstige speeleiland heb ik eveneens puin aangetroffen. Volgens uw 
buurman heeft u het asbest verdachte materiaal meegenomen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik tevens navraag gedaan bij de aannemer naar de herkomst van de in uw tuin toegepaste 
grond. Volgens de aannemer  en  is er geen grond van buiten de nieuwbouwlocatie 
aangevoerd. Behoudens zand dat onder het straatwerk wordt toegepast. 
Op de nieuwbouwlocatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de bodemonderzoeken blijkt dat de 
toplaag uit zwak zandige klei met bijmengingen zoals puin en schelpen bestaat. Verder blijkt uit de voorgaande 
onderzoeken dat er asbest verdacht materiaal is aangetroffen. Na analyse bleek echter het asbest verdachte 
materiaal geen asbest te bevatten. 
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Milieuhygienisch is er geen reden om de bodem te saneren of te ontdoen van puin. 
Wanneer u van mening bent dat het puin uit uw tuin verwijderd moet worden dan verwijzen wij u naar de 
projectontwikkelaar en de aannemer. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 09:22
Aan:
Onderwerp: RE: Torenpad Oost te Boskoop

Geachte heer , 
 
Dank voor uw reactie tot zover. Met betrekking tot de partij klei van 800 à 900 mà 900 m3 merk ik op dat ik op zoek 
ben naar bewijsstukken waaruit blijkt dat deze partij grond met klasse industrie van de locatie is afgevoerd en niet op 
de locatie is geherschikt.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 8:45 
Aan:  
Onderwerp: Torenpad Oost te Boskoop 
 
 
 
 
 
Geachte heer  
 
In vervolg op ons telefonisch contact van 3 juli jl., dit naar aanleiding van een handhavingsverzoek 
a.g.v. een een asbestvondst op locatie, informeren wij u graag als volgt. 
 
U vroeg ons om opheldering te verschaffen over de verwerking destijds (periode 2013/2014) van de 
in het Verkennende bodemonderzoek (d.d. 14 juni 2013, uitgevoerd door HMT) genoemde partij klei 
van 800 a 900 m³, welke oorspronkelijk afkomstig was uit Hazerswoude Rijndijk. 
 
Op dit moment moeten wij u het antwoord helaas nog schuldig blijven. Het dossieronderzoek loopt 
en wij hopen u spoedig nader te kunnen informeren.  
 
Wel kunnen wij u alvast berichten dat dit kleidepot destijds op een andere locatie binnen het project 
was gesitueerd (namelijk ter plaatse van het parkeerterrein achter het huidig en inmiddels bewoond 
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appartementengebouw aan de Draaistok), dan waar nu de vermeende asbestvondst heeft 
plaatsgevonden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

  

Van Omme & De Groot 

Postadres: 
Postbus 26033  
3002 EA Rotterdam 
Bezoekadres: 
Heemraadssingel 223  
3023 CD Rotterdam 
Nederland 

 
 

Contactgegevens: 
tel. 
fax 
e-mail:   
Handelsregister KvK Rotterdam nr. 24158241 
 
 
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis 
te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden. 
 
This message may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this message please destroy it without reading, using, 
copying or disclosing its contents to any other person. 
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Van: Handhaving Bodem
Verzonden: donderdag 10 augustus 2017 12:27
Aan:
Onderwerp: RE: Torenpad Oost te Boskoop2

Geachte heer  
 
Op 4 juli 2017 ontving ik van u onderstaande e-mail. Helaas heb ik sindsdien geen bericht meer van u mogen 
ontvangen. 
Naast opheldering over de verwerking van de partij klei verzoek ik u tevens schriftelijk uitleg te geven over de 
ontwikkeling van de locatie. 

 Welke grondstromen hebben er plaatsgevonden vanaf het moment dat de locatie in uw eigendom kwam? 
 Er is zand aangevoerd op de locatie ten behoeve van voorbelasting. Hoeveel zand is er aangevoerd? En kunt 

u de kwaliteitscertificaten overhandigen? 
 Wat is de herkomst van de grond die toegepast is in de tuinen van de woningen aan de Draaistok? 

 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Handhaving Bodem 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
088 - 54 50 000 | handhavingbodem@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - vr 08:30 -17:00 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 8:45 
Aan:  
Onderwerp: Torenpad Oost te Boskoop 
 
 
 
 
 
Geachte heer , 
 
In vervolg op ons telefonisch contact van 3 juli jl., dit naar aanleiding van een handhavingsverzoek 
a.g.v. een een asbestvondst op locatie, informeren wij u graag als volgt. 
 
U vroeg ons om opheldering te verschaffen over de verwerking destijds (periode 2013/2014) van de 
in het Verkennende bodemonderzoek (d.d. 14 juni 2013, uitgevoerd door HMT) genoemde partij klei 
van 800 a 900 m³, welke oorspronkelijk afkomstig was uit Hazerswoude Rijndijk. 
 
Op dit moment moeten wij u het antwoord helaas nog schuldig blijven. Het dossieronderzoek loopt 
en wij hopen u spoedig nader te kunnen informeren.  
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Wel kunnen wij u alvast berichten dat dit kleidepot destijds op een andere locatie binnen het project 
was gesitueerd (namelijk ter plaatse van het parkeerterrein achter het huidig en inmiddels bewoond 
appartementengebouw aan de Draaistok), dan waar nu de vermeende asbestvondst heeft 
plaatsgevonden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

  

Van Omme & De Groot 

Postadres: 
Postbus 26033  
3002 EA Rotterdam 
Bezoekadres: 
Heemraadssingel 223  
3023 CD Rotterdam 
Nederland 

 
 

Contactgegevens: 
tel.
fax
e-mail:   
Handelsregister KvK Rotterdam nr. 24158241 
 
 
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis 
te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden. 
 
This message may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this message please destroy it without reading, using, 
copying or disclosing its contents to any other person. 
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Van:
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 12:01
Aan:
Onderwerp: RE: Torenpad Oost te Boskoop3

 
Geachte heer , 
 
In reactie op uw bericht van 10 augustus jl., informeren wij u graag als volgt. 
 
Wij hebben onze project- en financiële administratie uitvoerig doorgelicht, alsook gesprekken 
gevoerd met een aantal destijds betrokken personen, teneinde te achterhalen wat er is gebeurd met de 
partij klei die in een eerder onderzoek was gekwalificeerd als industrie bij toepassing op landbodem. 
In verband met bouwvak de afgelopen periode, heeft dit onderzoek iets langer geduurd dan vooraf 
was voorzien. 
 
Helaas is ons uit niets gebleken dat deze partij klei is afgevoerd naar elders. Wij hebben de percelen 
grond verworven in maart 2014. Op dat moment was deze partij klei reeds gedurende een langere 
periode aanwezig, mogelijk door de toenmalig eigenaar toegepast.  
 
Op het moment dat wij de grond in het betreffend gebied bouwrijp gingen maken (april/mei 2014), 
was het depot waarschijnlijk vrijwel volledig ingeklonken in het veengebied zo denken wij nu 
achteraf. Wij hebben ter plaatse een voorbelasting aangebracht d.m.v. een zandpakket van circa 2,5 
meter dik i.v.m. de aanleg van openbaar gebied (parkeerterrein) ter plaatse. 
Nadat de zetting was voltooid, is het zandpakket volledig verwijderd en vervangen door licht 
ophoogmateriaal (bims), wegfundatie en bestrating.  
Vanuit het gebied waar het depot heeft gelegen is geen grond verspreid naar elders binnen de 
ontwikkellocatie. Wij kunnen geen andere conclusie trekken dan dat de partij dus zeer waarschijnlijk 
nog aanwezig is op het terrein. 
 
Graag reageren wij nog op uw overige vragen uit uw eerder genoemde e-mail: 
- Grondstromen: Er zijn nieuwe watergangen gegraven en een enkele watergang is gedempt. De 
uitgekomen grond is gebruikt voor ophoging van tuinen. Dit is altijd in nauw overleg met het 
Waterschap uitgevoerd, aangezien continu aan de balans t.a.v. watercompensatie moest worden 
voldaan. Er is geen grond afgevoerd van de locatie.  
- Ten behoeve van voorbelasting zijn er vele tonnen zand aangevoerd. De administratie hiervan 
zullen wij u nog nazenden.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

  

Van Omme & De Groot 

Postadres: 
Postbus 26033  
3002 EA Rotterdam 
Bezoekadres: 
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Heemraadssingel 223  
3023 CD Rotterdam 
Nederland 
Contactgegevens: 
tel.
fax
e-mail:   
Handelsregister KvK Rotterdam nr. 24158241 
 
 
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis 
te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden. 
 
This message may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this message please destroy it without reading, using, 
copying or disclosing its contents to any other person. 
 
 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 10 augustus 2017 12:28 
Aan:  
Onderwerp: RE: Torenpad Oost te Boskoop 
 
Geachte heer , 
  
Op 4 juli 2017 ontving ik van u onderstaande e-mail. Helaas heb ik sindsdien geen bericht meer van u mogen 
ontvangen. 
Naast opheldering over de verwerking van de partij klei verzoek ik u tevens schriftelijk uitleg te geven over de 
ontwikkeling van de locatie. 

 Welke grondstromen hebben er plaatsgevonden vanaf het moment dat de locatie in uw eigendom kwam? 
 Er is zand aangevoerd op de locatie ten behoeve van voorbelasting. Hoeveel zand is er aangevoerd? En kunt 

u de kwaliteitscertificaten overhandigen? 
 Wat is de herkomst van de grond die toegepast is in de tuinen van de woningen aan de Draaistok? 

  
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 8:45 
Aan: . 
Onderwerp: Torenpad Oost te Boskoop 
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Geachte heer , 
  
In vervolg op ons telefonisch contact van 3 juli jl., dit naar aanleiding van een handhavingsverzoek 
a.g.v. een een asbestvondst op locatie, informeren wij u graag als volgt. 
  
U vroeg ons om opheldering te verschaffen over de verwerking destijds (periode 2013/2014) van de 
in het Verkennende bodemonderzoek (d.d. 14 juni 2013, uitgevoerd door HMT) genoemde partij klei 
van 800 a 900 m³, welke oorspronkelijk afkomstig was uit Hazerswoude Rijndijk. 
  
Op dit moment moeten wij u het antwoord helaas nog schuldig blijven. Het dossieronderzoek loopt 
en wij hopen u spoedig nader te kunnen informeren.  
  
Wel kunnen wij u alvast berichten dat dit kleidepot destijds op een andere locatie binnen het project 
was gesitueerd (namelijk ter plaatse van het parkeerterrein achter het huidig en inmiddels bewoond 
appartementengebouw aan de Draaistok), dan waar nu de vermeende asbestvondst heeft 
plaatsgevonden. 
  
Met vriendelijke groet,  
  

  

Van Omme & De Groot 

Postadres: 
Postbus 26033  
3002 EA Rotterdam 
Bezoekadres: 
Heemraadssingel 223  
3023 CD Rotterdam 
Nederland 

  

Contactgegevens: 
tel.
fax
e-mail:   
Handelsregister KvK Rotterdam nr. 24158241 
 
 
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis 
te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden. 
 
This message may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this message please destroy it without reading, using, 
copying or disclosing its contents to any other person. 
  



Van:
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 13:50
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop

Geachte mevrouw en heer   
 
Helaas is  maandag pas terug van vakantie. 
Hij zal dan ook pas in de loop van de maandag contact opnemen voor een afspraak  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Directeur 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.  

Van:  
Verzonden: woensdag, maart 2, 2022 4:55 PM 
Aan
CC: 
Onderwerp: Re: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop 
geachte mevrouw en heer  
 
Ik heb uw Email in goede orde ontvangen  
Morgen neem ik contact met u op. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Directeur 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
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Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.  

Van:  
Verzonden: Wednesday, March 2, 2022 3:28:52 PM 
Aan
CC: 

Onderwerp: FW: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop  
Geachte heer , 
 
Wij begrijpen niet echt om welke reden(en) het zo heel moeilijk is om met uw ambtenaren om tafel te 
komen. Eerst heeft de ODMH mij om een afspraak verzocht en nu uw ambtenaren en wij nieuwe inzage 
hebben verkregen lijken uw ambtenaren de afspraak af te houden. 
 
Misschien dat u uw medewerker nog even aan de afspraak herinneren kan? 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:31 
Aan
CC:
Onderwerp: Re: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop  
Geachte heer , 
 
Is het u inmiddels gelukt om de agenda's naast elkaar te leggen. Wij hebben immers nog geen uitnodiging 
van u ontvangen. 
 
Groet, 

 
 
 

Van:  
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 14:26 
Aan:  
Onderwerp: RE: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop  
Beste ,  
Dank voor uw e-mail. Ik ben momenteel druk doende de agenda’s van de betreffende personen op een lijn te krijgen 
zodat ik u een datumvoorstel kan doen. U hoort spoedig van mij. 
Met vriendelijke groet, 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Projectleider Bodem & Archeologie 
Afdeling Expertise 
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Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 

 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: zondag 6 februari 2022 11:44 
Aan:  

 
Onderwerp: Re: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop 
Geachte heer , 
Beste , 
Ik ga alsnog graag het gesprek met u aan. Hierbij stel ik wel de voorwaarde dat de heer  van 
de gemeente Alphen aan den Rijn en mijn buurvrouw mevrouw  hierbij aansluit. 
Hoogachtend, 

 

Van:  
Verzonden: maandag 10 januari 2022 16:24 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop  
Beste , 
Bedankt voor uw reactie. Wij vinden het jammer dat u geen gesprek met ons wilt over dit onderwerp. Wanneer u dat 
in de toekomst toch wilt, staan wij daar uiteraard voor open. 
U vraagt ons om u antwoord te geven op de vraag waar de grond vandaan komt. U betwijfelt onze eerdere 
uiteenzetting. Wij hebben echter geen gewijzigde inzichten daarover. De grond waarmee uw tuin is opgehoogd, is 
afkomstig van de locatie zelf. Dit is eerder verwoord in onze brief van 14 september 2017. Wij verwijzen verder naar 
deze brief. 
Met vriendelijke groet, 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Projectleider Bodem & Archeologie 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: maandag 13 december 2021 18:23 
Aan:  
Onderwerp: Re: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop 
Geachte heer , 
Beste , 
Ik ben al eens eerder bij de ODMH op gesprek geweest en ook toen is mij medegedeeld dat ik het fout 
had. Ik heb dit bestreden. De ODHM heeft in mails aangegeven dat het project met een gesloten 
grondbalans gerealiseerd is. (etc) Uit documenten en beeldmateriaal verkrijgen uit een Wob verzoek bij de 
gemeente blijkt helaas anders. Ik zit dan ook niet te wachten op een gesprek, maar op beantwoording van 
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mijn vragen. De ODMH mag de vragen schriftelijk beantwoorden. Mijn vragen zijn reeds helder gesteld. Ik 
bezit diverse documenten en divers fotomateriaal waaruit blijkt dat de bodem over het gehele oppervlak 
opgehoogd is. De ODMH heeft eerder aangegeven dat dit onjuist is. In die opgehoogde grond is asbest en 
puin, klei en schelpen aangetroffen. Dit zou een "toevalstreffer" zijn geweest. Ik geloof niet zozeer in 
toeval. Misschien dat ik in de eerdere uiteenzetting een mogelijkheid vergeten ben, misschien dat deze 
grond de mogelijkheid kent zich te vermenigvuldigen? Ik heb dus graag antwoord op de door mij gestelde 
vragen. Ik ben namelijk van mening dat de ODMH mij eerder ten onrechte met een kluitje het riet in 
probeerde te sturen. De ODMH heeft eerder aangegeven dat foto's niet als zijnde bewijsvoering 
aangebracht kunnen worden. Foto's afkomstig van een bevoegd gezag hebben echter een andere waarde. 
De vraag blijft dan ook bestaan, waar komt deze grond vandaan? 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:  
Verzonden: maandag 13 december 2021 14:34 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop  
Beste   
Hartelijk dank voor uw e-mail betreffende de locatie Torenpad 5 in Boskoop. 
Uit uw e-mail leid ik af dat u toelichting van de ODMH wil over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de bodem 
van de locatie.  
Om duidelijkheid te verkrijgen over de vragen die u heeft, willen wij u graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. 
Na dit gesprek zullen wij dan vervolgens uw vragen zo adequaat mogelijk trachten te beantwoorden. 
Dit gesprek vindt vanwege de huidige coronamaatregelen online plaats via MS Teams. Aan het gesprek nemen deel 
dhr.  (toezichthouder Bodem), mevr.  (jurist) en ondergetekende. Wat ons betreft heeft een 
van de volgende momenten de voorkeur:  

Woensdag 15-12 12:30-13:00 
Maandag 20-12 14:00-14:30 
Dinsdag 21-12 10:00-10:30 

Kunt u mij laten weten welk moment u schikt? Wij zullen u vervolgens een bevestiging van de afspraak toesturen incl. 
een link naar MS Teams. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Projectleider Bodem & Archeologie 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:28 
Aan
CC: 
Onderwerp: Re: OG Torenpad 5 Boskoop 
Geachte mevrouw , mevrouw en heer , 
In 2017 heeft de ODMH getracht mij te overtuigen dat het voormalig perceel van de heer  met 
schraal zand moet zijn opgehoogd toen deze kwekerij nog actief was. (Wat natuurlijk absurd is, want geen 
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enkele kweker zal een voedingsrijke bodem verarmen.) Graag wijs ik u naar de bijlage waarin 
onomstotelijk is vastgelegd dat de grondlaag achteraf aangebracht is.  
Ook heeft de ODMH aangegeven dat de grond in containers opgeslagen is geweest. (De ODMH kan dit vast 
bevestigen aan de hand van meldingen tijdelijke bodem opslag?) Het BBK is immers vanaf 2008 van kracht. 
Uit het bodemloket blijken slechts twee BBK meldingen. 
De ODMH heeft aangegeven dat het project met een gesloten grondbalans gerealiseerd is. 
Voorts verwijs ik u graag naar de bijlage, waarin u ziet dat een smalle watergang gedempt is, nadat er een 
verhoogd weggedeelte is aangebracht. Ook kunt u uit de foto's opmaken dat de bodem binnen het gehele 
project opgehoogd is. 
Te zien is dat een watergang verplaatst is. Ook kunt u een verschil in bodemkleuren opmaken. Tevens kunt 
u een verplaatsing van een watergang en het creëren van een watergang zien. 
Kan de ODMH aangeven hoeveel grond er uit die watergangen moet zijn verwijderd om de bodem over 
het gehele project dusdanig op te kunnen hogen? Houdt de ODMH er hierbij rekening mee dat in 2020 de 
watergangen opnieuw op last van het Hoogheemraadschap op diepte zijn gebracht? 
In 2017 heb ik de verklaringen vanuit de ODMH ten aanzien van het ophogen van de bodem binnen het 
bouwproject al als fabels gekwalificeerd, gesterkt door de fotorapportage verkregen van de gemeente 
Alphen aan den Rijn zet daar hiermee kracht toe. 
Mocht de ODMH toch vasthouden aan eerdere hierbij in twijfel getrokken uitlatingen, kan de ODHM dan 
aangeven wanneer er een zeer lokale depositie van Saharazand heeft plaatsgevonden, de Gouwe buiten 
de oevers moet zijn getreden om deze afzetting van zand heeft kunnen doen, of waar de luchtbel in de 
bodem gegraven is? 
Tevens stel ik aan de orde dat de ODMH diens uitlatingen niet op feitelijke informatie, maar slechts op 
aannames gebaseerd heeft. Ik dien deze uitlatingen dan ook te bestempelen als zijnde onbehoorlijk 
bestuur. 
Ik ga ervan uit dat de media de vingers zal aflikken om deze uiteenzetting te mogen publiceren, hoe denkt 
de ODMH hierover? 
Hoogachtend, 
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Van:
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 09:55
Aan:
CC:

Onderwerp: Re: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop
Bijlagen: VERSLAG overleg met .pdf

Geachte heer  
 
De ODMH stelt dat er slechts gebiedseigen grond is toegepast en wenst diens inzichten niet te wijzigen, 
zelfs niet nadat er inzage gegeven is in fotomateriaal waarop zichtbaar is hoe 'hoog' de voormalig kwekerij 
van de heer  gelegen was en tot welke hoogte de gehele bodem van het project opgehoogd is. De 
ODMH blijft in gebreke inzake de beantwoording naar de herkomst van de grond. 
 
In het schrijven van de ODMH wordt het aangevoerde zand als bouwstof aangemerkt. 
De door de ODMH gehanteerde definitie blijkt echter onjuist. 
 
"Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) wordt zand aangemerkt als grond." 
https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bouwstoffen-en-afvalstoffen/zand/bouwstoffase-
zand#:~:text=Onder%20het%20Besluit%20bodemkwaliteit%20(Bbk)%20wordt%20zand%20aangemerkt%
20als%20grond. 
 
"Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en 
organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden 
aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 
2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie; Onder de definitie van grond in het Besluit bodemkwaliteit (zie 
paragraaf 1.4) kunnen ook RKGV (riool-, kolken- en gemalenslib, veegzand) en zand (van natuurlijke 
oorsprong) uit de reiniging van sorteer- en zeefzand vallen." 
Bron: https://beheer.komo.nl/brl/getfile/1350 
BRL: 9335 Versie 3.8, 12 september 2014 

Artikel 1 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
'Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en 
organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden 
aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 
2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.' 
Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2021-01-01 
22 november 2007 
 
De grondstromen van "zand" hadden dan ook conform het Bbk gemeld moeten zijn geweest. 
 
De ODHM wist in 2017 dus al dat er grond op de locatie toegepast was. 
Nu zorgt de toegepaste grondlaag voor een versnelde bodemdaling in het gehele project, waar ook de 
gemeente Alphen aan den Rijn door gedupeerd is. 
 
De ODMH is uitgegaan van de verklaringen van een belanghebbende en heeft geen toezicht uitgevoerd, 
noch is er handhavend opgetreden. 
Het is onduidelijk waar de aangevoerde grond vandaan komt en welke kwaliteit deze had. Deze grond is 
immers niet conform het Bbk toegepast. De ODMH kan niet onomstotelijk concluderen dat de aangevoerde 
grond vrij was van puin en asbest. Zij voerde immers geen toezicht uit. 
 
Dat het asbesthoudende materiaal vanaf de locatie afkomstig moet zijn, is dan ook een aanname. 
 
Ten overvloede: 
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De ODMH blijft bij het standpunt dat er slechts gebiedseigen grond in het project toegepast is. (We laten 
de eerdere verklaring van de aanvoer van zand even buiten beschouwing, want dat is immers "een 
bouwstof".) 
 
Kan de ODMH aangeven waar de luchtbel gegraven is, waar de gebiedseigen grond uit vandaan afkomstig 
is, zodat deze binnen het bouwproject toegepast kon worden? 
Kan de ODMH aangeven wanneer de Gouwe voor het laatst buiten de oevers is getreden, zodat dit 
sediment (zeer lokaal) op de ze locatie heeft kunnen achterblijven? 
Kan de ODMH aangeven wanneer de laatste depositie van Sahara zand heeft plaatsgevonden? 
Kan de ODMH aangeven of "zand" zich kan vermenigvuldigen? 
 
Het is aannemelijk dat het aanbrengen van een zandlaag op een veenlaag voor versnelde bodemdaling 
zorgt. 
 
Wij blijven bij onze conclusie, over het gehele project is grond aangebracht. De aangebrachte 
grondstromen zijn niet conform het Bbk gemeld. 
Deze aangevoerde grond ligt in onze tuinen, onder de bestrating, op het speeleiland etc, etc, etc. 
Deze bodemverzwaring zorgt nu voor een versnelde bodemdaling van tuinen, maar ook van de openbare 
ruimtes, het speeleiland en bestrating. 
 
Hoogachtend, 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Outlook voor Android downloaden 
 

Van:  
Verstuurd: maandag 10 januari 2022 16:30 
Aan:  
Cc:  
Onderwerp: Re: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop 
 
Nooit geweten dat planten groeiden op ketelzand. 
 
Outlook voor Android downloaden 

From:  
Sent: Monday, January 10, 2022 4:24:43 PM 
To
Cc:
Subject: RE: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop  
Beste  
Bedankt voor uw reactie. Wij vinden het jammer dat u geen gesprek met ons wilt over dit onderwerp. Wanneer u dat 
in de toekomst toch wilt, staan wij daar uiteraard voor open. 
U vraagt ons om u antwoord te geven op de vraag waar de grond vandaan komt. U betwijfelt onze eerdere 
uiteenzetting. Wij hebben echter geen gewijzigde inzichten daarover. De grond waarmee uw tuin is opgehoogd, is 
afkomstig van de locatie zelf. Dit is eerder verwoord in onze brief van 14 september 2017. Wij verwijzen verder naar 
deze brief. 
Met vriendelijke groet, 
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Met vriendelijke groet, 
 

 
Projectleider Bodem & Archeologie 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
 

Van:   
Verzonden: maandag 13 december 2021 18:23 
Aan:  
Onderwerp: Re: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop 
Geachte heer , 
Beste , 
Ik ben al eens eerder bij de ODMH op gesprek geweest en ook toen is mij medegedeeld dat ik het fout 
had. Ik heb dit bestreden. De ODHM heeft in mails aangegeven dat het project met een gesloten 
grondbalans gerealiseerd is. (etc) Uit documenten en beeldmateriaal verkrijgen uit een Wob verzoek bij de 
gemeente blijkt helaas anders. Ik zit dan ook niet te wachten op een gesprek, maar op beantwoording van 
mijn vragen. De ODMH mag de vragen schriftelijk beantwoorden. Mijn vragen zijn reeds helder gesteld. Ik 
bezit diverse documenten en divers fotomateriaal waaruit blijkt dat de bodem over het gehele oppervlak 
opgehoogd is. De ODMH heeft eerder aangegeven dat dit onjuist is. In die opgehoogde grond is asbest en 
puin, klei en schelpen aangetroffen. Dit zou een "toevalstreffer" zijn geweest. Ik geloof niet zozeer in 
toeval. Misschien dat ik in de eerdere uiteenzetting een mogelijkheid vergeten ben, misschien dat deze 
grond de mogelijkheid kent zich te vermenigvuldigen? Ik heb dus graag antwoord op de door mij gestelde 
vragen. Ik ben namelijk van mening dat de ODMH mij eerder ten onrechte met een kluitje het riet in 
probeerde te sturen. De ODMH heeft eerder aangegeven dat foto's niet als zijnde bewijsvoering 
aangebracht kunnen worden. Foto's afkomstig van een bevoegd gezag hebben echter een andere waarde. 
De vraag blijft dan ook bestaan, waar komt deze grond vandaan? 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:  
Verzonden: maandag 13 december 2021 14:34 
Aan
CC: 
Onderwerp: Uitnodiging persoonlijk gesprek betreffende locatie Torenpad 5 Boskoop  
Beste ,  
Hartelijk dank voor uw e-mail betreffende de locatie Torenpad 5 in Boskoop. 
Uit uw e-mail leid ik af dat u toelichting van de ODMH wil over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de bodem 
van de locatie.  
Om duidelijkheid te verkrijgen over de vragen die u heeft, willen wij u graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. 
Na dit gesprek zullen wij dan vervolgens uw vragen zo adequaat mogelijk trachten te beantwoorden. 
Dit gesprek vindt vanwege de huidige coronamaatregelen online plaats via MS Teams. Aan het gesprek nemen deel 
dhr.  (toezichthouder Bodem), mevr.  (jurist) en ondergetekende. Wat ons betreft heeft een 
van de volgende momenten de voorkeur:  

Woensdag 15-12 12:30-13:00 
Maandag 20-12 14:00-14:30 
Dinsdag 21-12 10:00-10:30 
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Kunt u mij laten weten welk moment u schikt? Wij zullen u vervolgens een bevestiging van de afspraak toesturen incl. 
een link naar MS Teams. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Projectleider Bodem & Archeologie 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

 www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

Van:   
Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:28 
Aan
CC: 
Onderwerp: Re: OG Torenpad 5 Boskoop 
Geachte mevrouw  mevrouw  en heer , 
In 2017 heeft de ODMH getracht mij te overtuigen dat het voormalig perceel van de heer met 
schraal zand moet zijn opgehoogd toen deze kwekerij nog actief was. (Wat natuurlijk absurd is, want geen 
enkele kweker zal een voedingsrijke bodem verarmen.) Graag wijs ik u naar de bijlage waarin 
onomstotelijk is vastgelegd dat de grondlaag achteraf aangebracht is.  
Ook heeft de ODMH aangegeven dat de grond in containers opgeslagen is geweest. (De ODMH kan dit vast 
bevestigen aan de hand van meldingen tijdelijke bodem opslag?) Het BBK is immers vanaf 2008 van kracht. 
Uit het bodemloket blijken slechts twee BBK meldingen. 
De ODMH heeft aangegeven dat het project met een gesloten grondbalans gerealiseerd is. 
Voorts verwijs ik u graag naar de bijlage, waarin u ziet dat een smalle watergang gedempt is, nadat er een 
verhoogd weggedeelte is aangebracht. Ook kunt u uit de foto's opmaken dat de bodem binnen het gehele 
project opgehoogd is. 
Te zien is dat een watergang verplaatst is. Ook kunt u een verschil in bodemkleuren opmaken. Tevens kunt 
u een verplaatsing van een watergang en het creëren van een watergang zien. 
Kan de ODMH aangeven hoeveel grond er uit die watergangen moet zijn verwijderd om de bodem over 
het gehele project dusdanig op te kunnen hogen? Houdt de ODMH er hierbij rekening mee dat in 2020 de 
watergangen opnieuw op last van het Hoogheemraadschap op diepte zijn gebracht? 
In 2017 heb ik de verklaringen vanuit de ODMH ten aanzien van het ophogen van de bodem binnen het 
bouwproject al als fabels gekwalificeerd, gesterkt door de fotorapportage verkregen van de gemeente 
Alphen aan den Rijn zet daar hiermee kracht toe. 
Mocht de ODMH toch vasthouden aan eerdere hierbij in twijfel getrokken uitlatingen, kan de ODHM dan 
aangeven wanneer er een zeer lokale depositie van Saharazand heeft plaatsgevonden, de Gouwe buiten 
de oevers moet zijn getreden om deze afzetting van zand heeft kunnen doen, of waar de luchtbel in de 
bodem gegraven is? 
Tevens stel ik aan de orde dat de ODMH diens uitlatingen niet op feitelijke informatie, maar slechts op 
aannames gebaseerd heeft. Ik dien deze uitlatingen dan ook te bestempelen als zijnde onbehoorlijk 
bestuur. 
Ik ga ervan uit dat de media de vingers zal aflikken om deze uiteenzetting te mogen publiceren, hoe denkt 
de ODMH hierover? 
Hoogachtend, 
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Van:
Verzonden: maandag 12 juni 2017 10:19
Aan:
Onderwerp: Toegepaste grond nieuwbouwlocatie Draaistok e.o. te Boskoop

Hoi , 
Zie onderstaande tekst. 
 
Geachte heer , 
 
Op woensdag 7 juni 2017 heb ik de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te Boskoop bezocht. Het bezoek vond plaats 
naar aanleiding van uw melding dat er asbest aangetroffen is in de grond die in uw tuin is toegepast. 
Tijdens mijn bezoek heb ik gesproken met uw buurman van Draaistok 48. Uw buurman liet mij zien waar het 
vermeende asbest zou zijn aangetroffen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik geen asbest verdacht materiaal aangetroffen. Noch in uw achtertuin, noch op het 
gronddepot op het toekomstige speeleiland. Wel heb ik een klein hoopje met grof puin in uw achtertuin 
aangetroffen. In het gronddepot op het toekomstige speeleiland heb ik eveneens puin aangetroffen. Volgens uw 
buurman heeft u het asbest verdachte materiaal meegenomen. 
Tijdens mijn bezoek heb ik tevens navraag gedaan bij de aannemer naar de herkomst van de in uw tuin toegepaste 
grond. Volgens de aannemer  en  is er geen grond van buiten de nieuwbouwlocatie 
aangevoerd. Behoudens zand dat onder het straatwerk wordt toegepast. 
Op de nieuwbouwlocatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de bodemonderzoeken blijkt dat de 
toplaag uit zwak zandige klei met bijmengingen zoals puin en schelpen bestaat. Verder blijkt uit de voorgaande 
onderzoeken dat er asbest verdacht materiaal is aangetroffen. Na analyse bleek echter het asbest verdachte 
materiaal geen asbest te bevatten. 
 
Milieuhygienisch is er geen reden om de bodem te saneren of te ontdoen van puin. 
Wanneer u van mening bent dat het puin uit uw tuin verwijderd moet worden dan verwijzen wij u naar de 
projectontwikkelaar en de aannemer. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Toezichthouder bodem 
Afdeling Expertise 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 08:45
Aan:
Onderwerp: Torenpad Oost te Boskoop

 
 
Geachte heer  
 
In vervolg op ons telefonisch contact van 3 juli jl., dit naar aanleiding van een handhavingsverzoek 
a.g.v. een een asbestvondst op locatie, informeren wij u graag als volgt. 
 
U vroeg ons om opheldering te verschaffen over de verwerking destijds (periode 2013/2014) van de 
in het Verkennende bodemonderzoek (d.d. 14 juni 2013, uitgevoerd door HMT) genoemde partij klei 
van 800 a 900 m³, welke oorspronkelijk afkomstig was uit Hazerswoude Rijndijk. 
 
Op dit moment moeten wij u het antwoord helaas nog schuldig blijven. Het dossieronderzoek loopt 
en wij hopen u spoedig nader te kunnen informeren.  
 
Wel kunnen wij u alvast berichten dat dit kleidepot destijds op een andere locatie binnen het project 
was gesitueerd (namelijk ter plaatse van het parkeerterrein achter het huidig en inmiddels bewoond 
appartementengebouw aan de Draaistok), dan waar nu de vermeende asbestvondst heeft 
plaatsgevonden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

  

Van Omme & De Groot 

Postadres: 
Postbus 26033  
3002 EA Rotterdam 
Bezoekadres: 
Heemraadssingel 223  
3023 CD Rotterdam 
Nederland 

 
 

Contactgegevens: 
tel.
fax
e-mail:   
Handelsregister KvK Rotterdam nr. 24158241 
 
 
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis 
te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden. 
 
This message may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this message please destroy it without reading, using, 
copying or disclosing its contents to any other person. 
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Melding besluit bodemkwaliteit

 

 

 

 

 

 

Meldingnummer: 119045.0

Melding gedaan op: 13-09-2013

Melding type: Werk schone grond

Melding gedaan door: havebo bv

fred v d veer

0172212323

fed@havebo.com

Melding gedaan namens: N.v.t.

Status: Verzonden



1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam havebobv

Postadres laag boskoop 85

2771GZ Boskoop

Telefoonnummer 0172212323

Faxnummer 0172214966

E-mailadres fred@havebo.com

Contactpersoon

Naam De heer fred v d veer

Telefoonnummer 0172212323

Mobielnummer 0653319885

E-mailadres fred@havebo.com

2. Project details
Naam: torenpad3

Startdatum: 1-3-2013

Einddatum: 1-3-2015

3. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres: torenpad 3 

Postcode: 2771EP

Plaats: boskoop

X-coördinaat: 0

Y-coördinaat: 0

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 1,00

Omschrijving: --

Plattegrond

4. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

Bevoegd Gezag

Naam: Boskoop



Afdeling: --

Adres: Postbus 5 

Postcode: 2770AA

Plaats: BOSKOOP

Telefoonnummer: 0172-219500

Faxnummer: 0172-219506

5. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: havebo

Opmerking melder: 

--

Kenmerk bevoegd gezag: --

Naam behandelaar: --

Opmerking bevoegd gezag: --

Indicatie 'Volledig': Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd': Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder': Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast': Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht gehouden in het

veld': 

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor

bodemkwaliteitskaart': 

Onbekend



Melding BWT Website

Melder:
de heer 
Draaistok 50 Boskoop te Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer: 0641969397

BSN: niet gevuld

Betreft: Asbest

Geachte mevrouw, heer, De projectontwikkelaar heeft +/- 1 meter grond op onze tuinen
aangebracht. Deze grond bevat veel puin. De grond is geheel anders van samenstelling dan
de onderlaag. De nieuwbouwwoningen staan op veengrond (voormalig boomkwekerij) De
grond moet dus een hoog organischestof gehalte bevatten. De aangebrachte grond bestaad
voornamelijk uit zand en hompen klei met schelpen. Eveneens is er asbestverdachtmateriaal
aangetroffen. Wij willen graag weten waar deze grond vandaan komt. De projectontwikkelaar
heeft het transporteren van grond moeten melden. Volgens onze informatie moet de
teruggebrachte grond nagenoeg dezelfde samenstelling hebben als de eerder verwijderde
grondlaag. Dat is niet het geval. Mocht het asbestverdachte materiaal daadwerkelijk asbest
bevatten, dan is de locatie besmet geraakt. Zwaar materieel heeft over de tuinen gereden.
De grond wordt eveneens op het nog te realiseren speeleiland toegepast! Hoogachtend, Ben
Schippers

Locatie waar de melding betrekking op heeft :
Adres: Draaistok 50 Boskoop te Alphen aan den Rijn

Bijlagen: -
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