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Gemeente Ooststellingwerf 
T.a.v. de heer C. Veenstra 
't Oost 11
8431 LE OOSTERWOLDE

Grou, 10 april 2017 \ Q APR. 2017

Ons kenmerk : 2017-FUMO-0020438
Afdeling : Toezicht en Handhaving
Behandeld door : R. Berisha / +31 566 75 04 42
Uw kenmerk : --

Betreft : Instemmen BUS-sanering
Locatiecode: FR008501608
Locatienaam: Slotemaker de Bruineweg 67/68 te Haulerwijk

Geachte heer Veenstra,

Op 2 maart 2017 ontving ik namens u van MUG Ingenieursbureau het BUS-evaluatieformulier voor de 
uitgevoerde bodem(asbest)sanering op de locatie Slotemaker de Bruineweg 67/68 te Haulerwijk. 
Hierbij deel ik u mijn besluit mee over het evaluatieformulier en licht ik dit besluit toe.

Besluit
Ik stem in met het verslag van de bodemsanering zoals beschreven in het evaluatieformulier (d.d.
14 februari 2017). Dit doe ik op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming en artikel 14 
van het Besluit uniforme saneringen.

Toelichting
Aan de hand van het ingevulde evaluatieformulier heb ik het saneringsresultaat beoordeeld. Daarbij 
heb ik vastgesteld dat de sanering is uitgevoerd overeenkomstig de Regeling uniforme saneringen. 
Daarom stem ik in met de uitgevoerde sanering.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat binnen de saneringslocatie de sterk verontreinigde grond met PAK 
en asbest is ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Op basis van de 
toetsingsresultaten van de controlemonsters van de putbodem en putwanden voldoet de grond aan de 
bodemkwaliteitsklasse Wonen. De ontgraving van de gesaneerde locatie is niet aangevuld.

Hieruit blijkt dat de gesaneerde locatie voldoet aan de vastgestelde doelstelling, bodemfunctieklasse 
Wonen.
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Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over dit besluit, neem dan contact op met het frontoffice Bodem van de FUMO. U 
kunt het frontoffice op werkdagen bereiken via telefoonnummer 0566 750 300 of via e-mailadres 
bodem@FUMO.nl. Vermeldt u in uw correspondentie ook het kenmerk van dit besluit en de 
locatiecode (zie bovenaan deze brief).

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) 
weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 
20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.frl onder “contact”, of u 
kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 - 292 51 57.

Namens hét collegejvan-Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan

Hoofd afdeling Toezicht en Handhaving

Bijlage(n)

Kopie - MUG Ingenieursbureau, t.a.v. dhr. S.J. Veenstra, Zernikelaan 8, 9350 AC LEEK
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