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Afdeling Expertise

Postbus 45

2800 AA Gouda

088 - 5450000

www.odmh.nl

Besluitdatum

Verzenddatum 13-09-2017

Ons kenmerk 2017166506

Uw kenmerk

Bijlagen

Van Omme & De Groot

t.a.v. de heer 

Postbus 26033

3002 EA Rotterdam

Onderwerp

Verwijderen depot “partij 1 klei” zoals beschreven in rapport; Torenpad 3+5 te 

Boskoop, projectcode 131260MR, d.d. 14 juni 2013 van Hoste Milieutechniek 

B.V.

Geachte heer ,

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 

leefomgeving. Dit doen wij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een 

deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. 

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek dat bij onze dienst is ingediend, heeft de heer  

, toezichthouder van de ODMH, een onderzoek verricht naar de grondstromen die hebben 

plaatsgevonden ter plaatse van de ontwikkelingslocatie aan de Draaistok te Boskoop. 

Het betreft de percelen: Gemeentecode BKP00, sectie A, nummers 5767 en 5657. Tot voor kort waren 

deze percelen in eigendom van Projectontwikkelaars Van Omme en De Groot. Huidige eigenaar van 

de percelen is: Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed XXXVIII B.V.

Tijdens het onderzoek door de heer  is een partij klei (partij 1 klei zoals beschreven in 

rapport; Torenpad 3+5 te Boskoop, projectcode 131260MR, d.d. 14 juni 2013 van Hoste 

Milieutechniek B.V.) met kwaliteit “klasse industrie” ontdekt waarvan niet duidelijk is of deze partij van 

de locatie is afgevoerd of dat de partij nog op de locatie aanwezig is.

Naar aanleiding hiervan heeft de heer  u verzocht na te gaan wat er met de bewuste partij

is gebeurd. In antwoord op dit verzoek heeft u uw project- en financiële administratie doorgelicht. 

Hieruit is naar voren gekomen dat de partij klei niet is afgevoerd en dus is achtergebleven op de 

locatie.

In uw e-mail van 30 augustus 2017 veronderstelt u dat het depot ten tijde van het bouwrijp maken van 

de locatie in 2014, waarschijnlijk vrijwel volledig ingeklonken was in het veengebied. Op een luchtfoto 

van 2014 is te zien dat de partij slechts gedeeltelijk was ingeklonken en is de contour van het depot 

nog duidelijk zichtbaar.

http://www.odmh.nl/
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Aangezien de locatie geschikt gemaakt dient te zijn voor wonen, is het niet toegestaan dat er grond 

met klasse industrie in of op de bodem van de locatie achterblijft. Op grond van artikel 13 van de Wet 

bodembescherming dient u de partij derhalve alsnog af te voeren.

Momenteel bevindt zich ter plaatse van de ligging van het depot een tijdelijke parkeerplaats. Wij gaan 

ervan uit dat de parkeerplaats nog definitief moet worden gemaakt. Als onderdeel van het realiseren 

van de definitieve parkeerplaats zou het depot alsnog ontgraven en afgevoerd kunnen worden. 

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de grond in het depot (klei met klasse industrie) naar een 

daartoe erkend verwerkingsbedrijf afgevoerd dient te worden.

Ten einde onze toezichthouder in de gelegenheid te stellen te controleren dat het depot wordt 

ontmanteld en afgevoerd, dient u ons tenminste 5 werkdagen voor aanvang van deze

werkzaamheden hierover te informeren. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar 

handhavingbodem@odmh.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer , telefoonnummer: 

, e-mailadres: . Bij correspondentie, vragen of overleg over deze brief

verzoeken wij u ons kenmerk 2017166506 te vermelden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn

namens dezen,

Hoofd afdeling Expertise Omgevingsdienst Midden-Holland, 

drs. A. Lasee

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.

In afschrift aan:

- Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. de heer , postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
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Afdeling Bouw- en woningtoezicht

Postbus 45

2800 AA Gouda

088 - 5450000

www.odmh.nl

Besluitdatum 14-09-2017

Verzenddatum 14-09-2017

Ons kenmerk 2017148513

Uw kenmerk

Bijlagen

Draaistok 50

2771 MW  Boskoop

Onderwerp

Verzoek om handhaving vervuilde grond (puin, asbest) Draaistok

Geachte heer ,

De Omgevingsdienst Midden-Holland voert namens de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal 

taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. Op 16 juni 2017 hebben wij uw verzoek tot 

handhaving met betrekking tot de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te Boskoop ontvangen. U heeft 

hier een nieuwe woning gekocht.

U geeft aan dat u in de tuinen van de nieuwbouwlocatie glas, puin, zand met klei en schelpen, en 

asbestverdacht materiaal heeft aangetroffen. Volgens u heeft grondverzet plaatsgevonden zonder 

melding en keuring vooraf. 

U verzoekt ons hiertegen handhavend op te treden. In deze brief kunt u lezen hoe wij besluiten op uw 

verzoek.

Controle

Naar aanleiding van uw eerdere klacht is op 7 juni 2017 door een toezichthouder van de 

Omgevingsdienst Midden-Holland een bezoek gebracht aan de locatie Draaistok te Boskoop.

Tijdens dit bezoek is het volgende waargenomen:

Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Noch in de achtertuin, noch op het gronddepot op 

het toekomstige speeleiland. Wel is een klein hoopje grof puin in de achtertuin van Draaistok 50 

aangetroffen. In het gronddepot op het toekomstige speeleiland is eveneens puin aangetroffen.

Overleg

Op 24 juni 2017 hebben wij van u een aanvullend e-mailbericht ontvangen. Hierin geeft u uw mening 

weer over de situatie en stelt u een aantal vragen. Naar aanleiding van uw e-mails hebben wij u 

voorgesteld de situatie met elkaar te bespreken. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. 

U heeft aangegeven dat u een stuk asbesthoudende plaat heeft gevonden dat volgens een analyse

van Kiwa asbestcement met 10-15 % chrysotiel (hechtgebonden) bevat. Het analyserapport van Kiwa 

hebben wij per e-mail van u ontvangen.

http://www.odmh.nl/
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Tijdens het overleg is afgesproken dat u initiatief neemt tot het maken van een afspraak voor een 

tweede locatiebezoek, waarbij ook uw buren aanwezig zijn. Bekeken zal dan worden of meer 

asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Wij hebben hierover, na uw e-mail van 10 juli jl., niets meer 

vernomen. Wij gaan er vanuit dat u geen prijs meer stelt in een tweede locatiebezoek.

Bodem Boskoop

U heeft aangegeven dat u niet begrijpt hoe het kan dat kleigrond met schelpen en puin wordt 

aangetroffen en dat dit niet aangevoerd zou zijn. U geeft aan dat de bodem van Boskoop bestaat uit 

een dik pakket veengrond. De aangetroffen puinachtige grond moet daarom naar uw mening wel 

aangevoerd zijn.

In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunningen voor de 

nieuwbouwlocatie zijn in het recente verleden diverse onderzoeken naar de bodemgesteldheid 

gedaan. U kunt de bodemrapporten over de locatie vinden op 

http://www.odmh.nl/ondernemers/bodem-en-archeologie/atlas-midden-holland/.
1

Wij verwijzen u met 

name naar het rapport van Hoste Milieutechniek B.V. van 14 juni 2013, met projectcode 13126OMR.

Uit deze onderzoeken blijkt dat de aanwezige toplaag bestaat uit zandige klei met bijmengingen zoals 

puin en schelpen. Dit is ook de situatie die door u is geconstateerd en door onze toezichthouder 

tijdens het locatiebezoek op 7 juni jl. is aangetroffen. Onder de toplaag bestaat de bodem meestal uit 

veen.

Tijdens de ontwikkeling van de locatie zijn watergangen gegraven en is een enkele watergang 

gedempt. De hier uit gekomen grond is tijdelijk in depot geplaatst en later in de tuinen verwerkt. Er is 

geen grond afgevoerd van de locatie. 

Ten behoeve van voorbelasting is zand op de locatie aangevoerd. Nadat de zetting was voltooid, is dit 

zand volledig verwijderd en vervangen door licht ophoogmateriaal (bims), wegfundatie en betrating 

(onder of ten behoeve van de woningen en wegen).

De aangetroffen situatie (kleiachtige grond met puindeeltjes en schelpen) is in overeenstemming met 

de beschrijving zoals vermeld in de bodemrapporten over de locatie. Er zijn daarmee geen 

aanwijzingen dat de door u aangetroffen grond is aangevoerd vanaf andere locaties.

Asbestverdacht

Omdat puinhoudende grond als asbestverdacht wordt beschouwd, is bij het uitvoeren van de 

hierboven genoemde bodemonderzoeken tevens de aanwezigheid van asbesthoudende materialen 

onderzocht. Er zijn daarbij geen asbesthoudende materialen aangetroffen. Uit een eerder uitgevoerde 

asbestinventarisatie bleek dat de op de locatie aangetroffen asbestverdachte beschoeiing niet 

asbesthoudend is.

U hebt onverhoopt toch een asbesthoudend deeltje gevonden. Vanwege de aanwezigheid van puin 

kan niet uitgesloten worden dat er op de locatie een plaatje (zwerf) asbesthoudend materiaal ligt. Op 

basis van de resultaten van de op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken (periode 2010 tot 2016) 

en het controlebezoek d.d. 7 juni 2017, wordt echter geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat er 

  
1

U klikt dan op het blauwe tabje ‘Ik wil’ en kiest voor de optie een adres zoeken. Wanneer u dat vervolgens invult, treft u 

meerdere rapporten aan. 
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een hoeveelheid asbesthoudend materiaal op de locatie aanwezig is die de norm van 100 mg/kg 

gewogen overschrijdt. Het door u gevonden asbestdeeltje blijft ruimschoots onder deze norm.

Conclusie

Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de in de tuinen aanwezige (puinachtige) grond is 

aangevoerd van andere locaties. Op basis van onze bevindingen komen wij tot de conclusie dat geen 

sprake is van grondverzet zonder melding of keuring vooraf.

Het door u aangetroffen asbestdeeltje is geen aanleiding om verder onderzoek uit te laten voeren of 

om de grond te laten verwijderen. 

We hebben geen overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit of andere regelgeving geconstateerd

en zien daarom geen reden om handhavend op te treden.

Besluit 

Gelet op het bovengenoemde besluiten wij uw verzoek om handhavend op te treden af te wijzen.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer , telefoonnummer: 

, e-mailadres: of mevrouw , telefoonnummer 

, e-mailadres: . Bij correspondentie, vragen of overleg over deze brief

verzoeken wij u ons kenmerk 2017148513 te vermelden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn

namens dezen,

Wnd. Hoofd afdeling Bouw- en woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland, 

Ing. H.W. Spruit

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt, kunt u hiertegen een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen 

aan den Rijn (Postbus 13, 2400 AA Alphen aan de Rijn, t.a.v. de commissie bezwaarschriften. 

Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de 

dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw bezwaren bevatten. Verder 

verzoeken wij u een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk 

telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Het indienen van een bezwaarschrift betekent 

overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Indien u een spoedeisend belang heeft kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. U kunt alleen een

verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Aan de 

behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
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Team juridisch en plantoetsing

Postbus 45

2800 AA Gouda

088 - 5450000

www.odmh.nl

Besluitdatum 11-07-2017

Verzenddatum 12-07-2017

Ons kenmerk 2017148513

Uw kenmerk

Bijlagen

De heer 

Draaistok 50

2771 MW Boskoop

Onderwerp

Verzoek om handhaving Draaistok te Boskoop

Geachte heer ,

De Omgevingsdienst Midden-Holland voert namens de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal 

taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. Op 16 juni 2017 heeft u, per e-mail, bij ons een 

verzoek tot handhaving ingediend met betrekking tot de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te 

Boskoop.

U geeft aan dat u in de tuinen van de nieuwbouwlocatie glas, puin, zand met klei en schelpen en 

asbestverdacht materiaal heeft aangetroffen en dat volgens u grondverzet heeft plaatsgevonden 

zonder melding en keuring vooraf. 

U verzoekt ons hiertegen handhavend op te treden. Op 24 juni 2017 hebben wij van u een aanvullend

e-mail bericht ontvangen. Hierin geeft u mening weer over de situatie en stelt u een aantal vragen. 

Overleg

Wij hebben u het voorstel gedaan om de situatie met elkaar te bespreken. Dit overleg heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Een verslag van dit overleg heeft u per e-mail ontvangen. 

U heeft aangegeven dat er een stuk asbesthoudende plaat is aangetroffen dat volgens een analyse 

10-35 % chrysotiel bevat.

Tijdens het overleg is afgesproken dat u het asbestcertificaat naar ons opstuurt en dat u initiatief 

neemt tot het maken van een afspraak voor een tweede locatiebezoek, waarbij ook uw buren 

aanwezig zijn. Bekeken zal dan worden of meer asbestverdachte materialen aanwezig zijn.

Wij hebben van u inmiddels het analyserapport van Kiwa ontvangen waarin staat dat sprake is een 

asbesthoudend deeltje. Op 10 juli j.l. hebben wij uw e-mail bericht ontvangen waarin u aangeeft dat 

het, in verband met de drukte en de vakanties, nog niet is gelukt om voldoende buren te spreken en 

dus om iets te plannen.

http://www.odmh.nl/
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Verlengen beslistermijn

Gelet op uw mededeling van 10 juli kunnen wij helaas niet binnen acht weken een besluit op uw 

aanvraag nemen. Wij gaan ervan uit dat wij op korte termijn een voorstel van u ontvangen voor een 

tweede bezoek aan de locatie. Wanneer dit is afgerond kunnen wij een zorgvuldig voorbereid besluit 

nemen op uw verzoek tot handhaving. 

Wij maken daarom gebruik van de wettelijke mogelijkheid (artikel 4:14 van de Algemene wet 

bestuursrecht) om de beslistermijn met 42 dagen te verlengen. Tegen deze verlenging kan geen 

bezwaar gemaakt worden. 

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer , telefoonnummer 

, e-mailadres: of mevrouw , telefoonnummer:

, e-mailadres: . Bij correspondentie, vragen of overleg over deze brief 

verzoeken wij u ons kenmerk 2017148513 te vermelden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn

namens dezen,

hoofd afdeling Bouw- en woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland, 

mevr. drs. A.D. Wiersema

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.
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Afdeling Bouw- en woningtoezicht

Postbus 45

2800 AA Gouda

088 - 5450000

www.odmh.nl

Besluitdatum 14-09-2017

Verzenddatum 14-09-2017

Ons kenmerk 2017148513

Uw kenmerk

Bijlagen

De heer 

Draaistok 50

2771 MW  Boskoop

Onderwerp

Verzoek om handhaving vervuilde grond (puin, asbest) Draaistok

Geachte heer ,

De Omgevingsdienst Midden-Holland voert namens de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal 

taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. Op 16 juni 2017 hebben wij uw verzoek tot 

handhaving met betrekking tot de nieuwbouwlocatie aan de Draaistok te Boskoop ontvangen. U heeft 

hier een nieuwe woning gekocht.

U geeft aan dat u in de tuinen van de nieuwbouwlocatie glas, puin, zand met klei en schelpen, en 

asbestverdacht materiaal heeft aangetroffen. Volgens u heeft grondverzet plaatsgevonden zonder 

melding en keuring vooraf. 

U verzoekt ons hiertegen handhavend op te treden. In deze brief kunt u lezen hoe wij besluiten op uw 

verzoek.

Controle

Naar aanleiding van uw eerdere klacht is op 7 juni 2017 door een toezichthouder van de 

Omgevingsdienst Midden-Holland een bezoek gebracht aan de locatie Draaistok te Boskoop.

Tijdens dit bezoek is het volgende waargenomen:

Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Noch in de achtertuin, noch op het gronddepot op 

het toekomstige speeleiland. Wel is een klein hoopje grof puin in de achtertuin van Draaistok 50 

aangetroffen. In het gronddepot op het toekomstige speeleiland is eveneens puin aangetroffen.

Overleg

Op 24 juni 2017 hebben wij van u een aanvullend e-mailbericht ontvangen. Hierin geeft u uw mening 

weer over de situatie en stelt u een aantal vragen. Naar aanleiding van uw e-mails hebben wij u 

voorgesteld de situatie met elkaar te bespreken. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. 

U heeft aangegeven dat u een stuk asbesthoudende plaat heeft gevonden dat volgens een analyse

van Kiwa asbestcement met 10-15 % chrysotiel (hechtgebonden) bevat. Het analyserapport van Kiwa 

hebben wij per e-mail van u ontvangen.

http://www.odmh.nl/
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Tijdens het overleg is afgesproken dat u initiatief neemt tot het maken van een afspraak voor een 

tweede locatiebezoek, waarbij ook uw buren aanwezig zijn. Bekeken zal dan worden of meer 

asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Wij hebben hierover, na uw e-mail van 10 juli jl., niets meer 

vernomen. Wij gaan er vanuit dat u geen prijs meer stelt in een tweede locatiebezoek.

Bodem Boskoop

U heeft aangegeven dat u niet begrijpt hoe het kan dat kleigrond met schelpen en puin wordt 

aangetroffen en dat dit niet aangevoerd zou zijn. U geeft aan dat de bodem van Boskoop bestaat uit 

een dik pakket veengrond. De aangetroffen puinachtige grond moet daarom naar uw mening wel 

aangevoerd zijn.

In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunningen voor de 

nieuwbouwlocatie zijn in het recente verleden diverse onderzoeken naar de bodemgesteldheid 

gedaan. U kunt de bodemrapporten over de locatie vinden op 

http://www.odmh.nl/ondernemers/bodem-en-archeologie/atlas-midden-holland/.
1

Wij verwijzen u met 

name naar het rapport van Hoste Milieutechniek B.V. van 14 juni 2013, met projectcode 13126OMR.

Uit deze onderzoeken blijkt dat de aanwezige toplaag bestaat uit zandige klei met bijmengingen zoals 

puin en schelpen. Dit is ook de situatie die door u is geconstateerd en door onze toezichthouder 

tijdens het locatiebezoek op 7 juni jl. is aangetroffen. Onder de toplaag bestaat de bodem meestal uit 

veen.

Tijdens de ontwikkeling van de locatie zijn watergangen gegraven en is een enkele watergang 

gedempt. De hier uit gekomen grond is tijdelijk in depot geplaatst en later in de tuinen verwerkt. Er is 

geen grond afgevoerd van de locatie. 

Ten behoeve van voorbelasting is zand op de locatie aangevoerd. Nadat de zetting was voltooid, is dit 

zand volledig verwijderd en vervangen door licht ophoogmateriaal (bims), wegfundatie en betrating 

(onder of ten behoeve van de woningen en wegen).

De aangetroffen situatie (kleiachtige grond met puindeeltjes en schelpen) is in overeenstemming met 

de beschrijving zoals vermeld in de bodemrapporten over de locatie. Er zijn daarmee geen 

aanwijzingen dat de door u aangetroffen grond is aangevoerd vanaf andere locaties.

Asbestverdacht

Omdat puinhoudende grond als asbestverdacht wordt beschouwd, is bij het uitvoeren van de 

hierboven genoemde bodemonderzoeken tevens de aanwezigheid van asbesthoudende materialen 

onderzocht. Er zijn daarbij geen asbesthoudende materialen aangetroffen. Uit een eerder uitgevoerde 

asbestinventarisatie bleek dat de op de locatie aangetroffen asbestverdachte beschoeiing niet 

asbesthoudend is.

U hebt onverhoopt toch een asbesthoudend deeltje gevonden. Vanwege de aanwezigheid van puin 

kan niet uitgesloten worden dat er op de locatie een plaatje (zwerf) asbesthoudend materiaal ligt. Op 

basis van de resultaten van de op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken (periode 2010 tot 2016) 

en het controlebezoek d.d. 7 juni 2017, wordt echter geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat er 

  
1

U klikt dan op het blauwe tabje ‘Ik wil’ en kiest voor de optie een adres zoeken. Wanneer u dat vervolgens invult, treft u 

meerdere rapporten aan. 
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een hoeveelheid asbesthoudend materiaal op de locatie aanwezig is die de norm van 100 mg/kg 

gewogen overschrijdt. Het door u gevonden asbestdeeltje blijft ruimschoots onder deze norm.

Conclusie

Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de in de tuinen aanwezige (puinachtige) grond is 

aangevoerd van andere locaties. Op basis van onze bevindingen komen wij tot de conclusie dat geen 

sprake is van grondverzet zonder melding of keuring vooraf.

Het door u aangetroffen asbestdeeltje is geen aanleiding om verder onderzoek uit te laten voeren of 

om de grond te laten verwijderen. 

We hebben geen overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit of andere regelgeving geconstateerd

en zien daarom geen reden om handhavend op te treden.

Besluit 

Gelet op het bovengenoemde besluiten wij uw verzoek om handhavend op te treden af te wijzen.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer , telefoonnummer: 

, e-mailadres: of mevrouw , telefoonnummer 

, e-mailadres: . Bij correspondentie, vragen of overleg over deze brief

verzoeken wij u ons kenmerk 2017148513 te vermelden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn

namens dezen,

Wnd. Hoofd afdeling Bouw- en woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland, 

Ing. H.W. Spruit

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt, kunt u hiertegen een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen 

aan den Rijn (Postbus 13, 2400 AA Alphen aan de Rijn, t.a.v. de commissie bezwaarschriften. 

Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de 

dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw bezwaren bevatten. Verder 

verzoeken wij u een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk 

telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Het indienen van een bezwaarschrift betekent 

overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Indien u een spoedeisend belang heeft kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. U kunt alleen een

verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Aan de 

behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.





 

 

 

 

Geachte 

Zoals gistermidaag telefonisch besproken zou ik u nog even de gegevens 
doorgeven van de grondwerker die het zand heeft aangebracht als 
voorbelasting op het project de Eylanden te Boskoop.

 

Havebo B.V.               

Laag Boskoop 85      

2771 GZ Boskoop

HYPERLINK "mailto:Havebo@havebo.demon.nl"Havebo@havebo.demon.nl

 

Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, verblijven 
wij,

Met vriendelijke groet,

 

Van Omme & De Groot

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

e-mail: HYPERLINK 

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: woensdag 4 september 2013 11:53
Aan: 
Onderwerp: melding besluit bodemkwaliteit

 

Geachte 

 

N.a.v. een vrijeveldcontrole in opdracht van de gemeente Boskoop heb ik 
geconstateerd dat op de locatie Torenpad Oost te Boskoop zand is toegepast 
als voorbelasting. Op deze locatie worden nieuwe woningen worden gebouwd. 
Het betreft het nieuwbouwproject De Eylanden Boskoop.

 

Voor het toepassen van grond/zand is het Besluit bodemkwaliteit van 
toepassing. In ons systeem hebben wij geen melding in het kader van het 
Besluit bodemkwaliteit kunnen vinden. Het niet melden van de toepassing is 
een overtreding van artikel 42 van het Besluit.

 

Graag verzoek ik u aan te geven wie het zand ter plaatse heeft toegepast 
en in wiens opdracht de toepassing is uitgevoerd.

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Toezichthouder Wbb

 

Afdeling Expertise  | Team Bodem & Archeologie

 

Voor Saneringen: HYPERLINK 
"mailto:handhavingbodem@odmh.nl"handhavingbodem@odmh.nl



Voor grondtoepassingen: HYPERLINK 
"mailto:grondverzet@odmh.nl"grondverzet@odmh.nl

 

cid:image001.png@01CD7186.DC069E30

Omgevingsdienst Midden-Holland

Postbus 45       | Thorbeckelaan 5

2800 AA Gouda | 2805 CA Gouda

 

Website: HYPERLINK "http://www.zuid-holland.nl/"www.odmh.nl

http://twitter.com/ODMiddenHolland

 



Havebo B.V.

Laag Boskoop 85

2771 GZ BOSKOOP

Omgevingsdienst Midden-Holland UBN-nummer      -
Team Bodem en Archeologie Ons kenmerk 2013093833
Contactpersoon Bijlage(n) Geen
Doorkiesnummer  9
E-mail

Onderwerp Handhaving Besluit bodemkwaliteit. 
Het melden van de toepassing van 
zand aan de Torenpad Oost te 
Boskoop

Geachte 

De Omgevingsdienst Midden-Holland voert een aantal gemandateerde milieutaken uit namens de 
gemeente Boskoop De taakuitvoering richt zich onder meer op vergunningverlening en handhaving in 
het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Op 26 juli 2013 heeft de toezichthoudende ambtenaar van het Besluit bodemkwaliteit van onze dienst 
geconstateerd dat aan de Torenpad Oost te Boskoop zand/grond is toegepast. In de meeste gevallen 
dient de opslag dan wel de toepassing van zand/grond gemeld te worden bij het bevoegd gezag. Uit 
navraag bij het bedrijf Van Omme en De Groot uit Rotterdam is gebleken dat het zand door uw bedrijf 
is geleverd en ter plaatse is toegepast.

Bij de Omgevingsdienst Midden-Holland zijn geen meldingen betreffende de toepassing op de 
betreffende locatie bekend. Het niet melden is een overtreding op grond van artikel 42 van het Besluit 
bodemkwaliteit en is tevens een strafbaar feit waarvoor proces-verbaal kan worden opgemaakt. Uit 
onze telefonisch contact is onder andere gebleken dat u bereid bent alsnog de melding te verrichten. 
Op grond hiervan hebben wij besloten om voor dit geval voor alsnog geen bestuursrechtelijke 
maatrelen te treffen.

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u dan ook om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 5
werkdagen na verzenddatum van deze brief de toepassing van het zand op de locatie Torenpad 
Oost te Boskoop te melden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Hierbij dient u te voldoen aan de 
volgende voorwaarden.
• In de melding dient u op te geven waar het zand is toegepast.
• U dient de herkomst van het zand op te geven.
• U dient de kwaliteitsgegevens te overleggen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een 

productcertificaat, partijkeuring of op basis van de bodemkwaliteitskaart. De kwaliteit van het 
zand moet in overeenstemming zijn met de gebruiksfunctie van het perceel waar de 
toepassing plaatsvindt (Landbouw/Natuur, Wonen of Industrie).

Wij willen u wel erop wijzen dat in toekomstige gevallen u, op grond van artikel 42, lid 1 van het Besluit 
bodemkwaliteit voor elke tijdelijke opslag, dan wel toepassing van zand en grond, een melding dient te 
verrichten bij het meldpunt bodemkwaliteit: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

Postbus 45, 2800 AA Gouda

Tel: (0182) 54 57 00 

E-mail: info@odmh.nl

www.odmh.nl

http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/


Kenmerk 2013093833
Pagina 2

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen of 
opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Soedhwa, telefoon 0182 - 54 54 79.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Boskoop,
namens dezen,
Omgevingsdienst Midden-Holland,

Hoofd Afdeling Expertise

cc.
- Van Omme en De Groot, t.a.v. Postbus 26033, 3002 EA te Rotterdam.
- Gemeente Boskoop, t.a.v. Postbus 5, 2770 AA te Boskoop.



Rapport gemelde werken Besluit Bodemkwaliteit
Omgevingsdienst Midden-Holland

Afdeling Expertise

Team Bodem & Archeologie

Locatiegegevens

Registratienummer Handhaving: 2013 093 833

Meldingnummer Bbk: Geen

Controle n.a.v. Melding Besluit bodemkwaliteit - Veldtoezicht

Gemeente Boskoop

Plaatsnaam Boskoop

Locatie/straatna(a)m(en) Torenpad Oost

Inspectiegegevens

Toezichthouder

Controledatum 26 juli 2013

Controle n.a.v. Opdrachtgever gemeente Boskoop

Vergezeld door NVT

Melding Bbk
Er is geen melding gedaan in het kader van het Bbk betreffende het toepassen van zand op de locatie 
Torenpad Oost te Boskoop.

Bevindingen
Torenpad Oost te Boskoop

Op 26 juli 2013 is n.a.v. een veldtoezicht een voorbelasting met zand waargenomen op de locatie 
Torenpad Oost. Ter plaatse heb ik gesproken met de medewerkers van de bouwer. Van Omme en De 
Groot uit Rotterdam is de projectontwikkelaar en tevens bouwer. Geconstateerd is dat ter plaatste een 
voorbelasting met zand is aangebracht en op twee locatie ter plaatse funderingen zijn gestort voor de 
nieuwbouw. Het betreft het nieuwbouwproject De Eylanden Boskoop In onze overzicht meldingen Bbk 
is voor dit project geen melding verricht in het kader van het Bbk. Op 27 juli 2013 heb ik telefonisch 
contact opgenomen met Van Omme en de Groot. Het kantoor was gesloten in verband met de 
bouwstop.
Adresgegevens Van Omme en De Groot, telefoon 
Heemraadssingel 223, 3023 CD Rotterdam of Postbus 26033, 3002 EA Rotterdam.
Ik heb op 29 augustus 2013 een e/mail gestuurd aan  van Van Omme en De Groot om 
informatie te verschaffen over de toepassing van het zand. Zij gaf aan dat het bedrijf Havebo B.V., 
Laag Boskoop 85 te Boskoop de voorbelasting heeft aangebracht. Het bedrijf was niet op de hoogte 
van een melding Bbk. Inmiddels heb ik telefonisch contact gehad met het bedrijf. Zij zijn voornemen 
om alsnog de melding aan te vragen.

Advies-/Vervolgtraject
Een brief sturen aan Havebo BV om alsnog de melding Bbk in te dienen. Verder dienen zij erop toe te 
zien dat bij toekomstige toepassingen de melding Bbk vooraf moet worden ingediend.
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Afdeling Expertise

Contact 

Postbus 45

2800 AA Gouda

T 088 – 545 00 00

www.odmh.nl

Besluitdatum

Verzenddatum  20-06-2014

Ons kenmerk 2014088061

Uw  kenmerk 

OLO-nummer 1318611

Bijlagen: 

Gemeente Alphen aan den Rijn

Postbus 13

2400 AA  Alphen aan den Rijn

Onderwerp

Beoordeling bodemonderzoek Torenpad-Oost te Boskoop in verband met 

bouw van 8 eengezinswoningen

Geachte 

Op 6 juni 2014 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de toegestuurde bodemonderzoeken te 

beoordelen in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. De 

bodemonderzoeken zijn uitgevoerd door Hoste Milieutechniek BV en betreffen de volgende rapporten:

- Verkennend bodemonderzoek Torenpad 5 te Boskoop (projectcode 09192VEB, d.d. 

26 april 2010);

- Verkennend bodemonderzoek Torenpad 3 te Boskoop (projectcode 10111VEB, d.d. 

31 mei 2010);

- Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Torenpad 3 te Boskoop (project 10265VEB, d.d. 

26 oktober 2010);

- Aanvullend bodemonderzoek Torenpad 3 en 5 te Boskoop (projectcode 13126OMR, d.d. 

14 juni 2013);

- Verkennend bodemonderzoek Babsloot 3 te Boskoop (projectcode 13123OMB, d.d. 

14 juni 2013).

Bovenstaande bodemonderzoeken zijn allemaal eerder beoordeeld door de Omgevingsdienst 

Midden-Holland. Niet alle rapporten zijn relevant ten aanzien van de toekomstige bouwlocatie. De 

rapporten betreffende Torenpad 3 hebben betrekking op de toekomstige bouwlocatie. Op de toekomstige 

bouwlocatie worden 8 eengezinswoningen gerealiseerd.

Uit de beoordelingen van de relevante bodemonderzoeken, zie onze brief met kenmerk 201014344 

verzenddatum 22 juli 2010 en brief met kenmerk 201027157 verzenddatum 15 november 2010, blijkt ten 

aanzien van de toekomstige bouwlocatie het volgende:

- Zintuiglijk zijn zwakke bijmengingen met baksteen en houtskool aangetroffen;

- Boven- en ondergrond zijn licht verontreinigd met diverse zware metalen;

- In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium en dichloormethaan geconstateerd;

- Ter plaatse van de sloot bevindt zich asbestbeschoeiing. Geadviseerd wordt om de 

asbestbeschoeiing te laten verwijderen en de oever na te lopen op de aanwezigheid van asbest;
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- Ter plaatse van de slootdemping zijn zintuiglijk geen aanwijzingen waargenomen die kunnen 

duiden op een eventuele bodemverontreiniging. In de bodem is een lichte verontreiniging met 

lood gemeten. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium, xylenen en 

1,2-dichlooretheen aangetoond. Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd 

dat er geen vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Samengevat wordt het volgende advies gegeven:

“Wij kunnen u mededelen dat op basis van de beoordeelde bodemonderzoeken geen bodemhygiënische 

redenen zijn die een beletsel of beperking vormen ten aanzien van de beoogde ontwikkelingen op de 

locatie Torenpad 3 en 5 te Boskoop. Wij adviseren u de waterbodem ter plaatse van Torenpad 3, naast 

het standaard waterbodempakket, ook te onderzoeken op asbest. Tevens adviseren wij u de aanwezige 

asbestbeschoeiing te laten verwijderen en de oever na te lopen op de aanwezigheid van asbest.”

De bouwlocatie is op basis van de uitgevoerde onderzoeken geschikt voor het beoogde doel.

De uitgevoerde onderzoeken zijn niet zonder meer rechtsgeldig als bewijsmiddel bij hergebruik van

vrijkomende grond. Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt toegepast kan deze mogelijk 

worden hergebruikt conform het gestelde in de Nota Bodembeheer Midden-Holland of dient deze te

worden gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit.

Advies

Wij adviseren u de vergunningaanvrager mede te delen dat er op basis van de eerder beoordeelde 

bodemonderzoeken geen bodemhygiënische redenen zijn, die een beletsel of beperking vormen ten 

aanzien van de beoogde bouwplannen op de locatie.

Geadviseerd wordt om de aanwezige asbestbeschoeiing ter plaatse van de sloot te verwijderen en de 

oever te controleren op stukken asbest en deze door middel van ‘handpicking’ te verwijderen. 

Indien de waterbodem gebaggerd wordt, dient het waterbodemonderzoek uitgebreid te worden met 

onderzoek naar asbestverdacht materiaal in de waterbodem. 

Tevens adviseren wij u de vergunningaanvrager er op te wijzen dat de uitgevoerde onderzoeken niet 

zonder meer rechtsgeldig zijn als bewijsmiddel bij hergebruik van vrijkomende grond. Indien vrijkomende 

grond op een andere locatie wordt toegepast kan deze mogelijk worden hergebruikt conform het gestelde 

in de Nota Bodembeheer Midden-Holland of dient deze te worden gekeurd conform het Besluit 

bodemkwaliteit.

Hergebruik en opslag van grond dient in nagenoeg alle gevallen te worden gemeld. Voor nadere 

informatie over het keuren, het opslaan en het melden kunt u contact opnemen met de  

van onze dienst of onze website raadplegen: www.odmh.nl. 

http://www.odmh.nl/
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Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

Bij correspondentie over deze brief verzoeken wij u 

ons kenmerk te vermelden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Omgevingsdienst Midden-Holland, 

Teamleider Bodem en Archeologie

Een afschrift is verzonden aan:

Gemeente Alphen aan den Rijn, T.a.v. ostbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn


































































































































































































































































































































































