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Op 1 december 2017 hebben wij een aanvraag ontvangen van Sweco Nederland B.V., Velperweg 26,
Arnhem. Het betreft een verzoek om in te stemmen met een evaluatieverslag overeenkomstig het
Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Deventerdijk 14 in Diepenheim,
gemeente Hof van Twente. Het evaluatieverslag is opgesteld door Sweco Nederland B.V. (kenmerk
Evaluatie Immobiel BUS sanering KVOTR3_013 Deventerdijk 14 in Diepenheim, datum 27 november
2017).
BESLUIT
Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme
saneringen in met het evaluatieverslag.
Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft.
Indien op het overige deel van de locatie in de toekomst activiteiten in of op de bodem zullen
plaatsvinden, zal daarvoor mogelijk conform de geldende normen verkennend bodemonderzoek
moeten worden uitgevoerd teneinde inzicht in de bodemkwaliteit te verkrijgen.
OVERWEGINGEN
Op 23 juni 2017 hebben wij voor de locatie Deventerdijk 14 in Diepenheim de BUS melding, categorie
Immobiel, ontvangen. De sanering is in de periode van 13 oktober 2017 tot en met
10 november 2017 uitgevoerd. Bij deze sanering is door middel van ontgraven op twee deellocaties de
sterk met asbest verontreinigde grond gesaneerd.
Uit het evaluatieverslag blijkt het volgende:
In totaal is 138 m³ sterk met asbest verontreinigde grond ontgraven tot een diepte van maximaal 0,6
meter. Deze grond (totaal 220 ton) is afgevoerd naar een erkende verwerker.
De ontgraving is aangevuld met in totaal 143 m³ schone grond voorzien van een erkende
kwaliteitsverklaring.
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Van de putbodem en de putwanden zijn controlemonsters genomen. Uit de resultaten blijkt dat in de
monsters van de putbodem geen gehalten aan asbest zijn aangetoond die boven de
terugsaneerwaarde van 100 mg/kg ds gewogen asbest liggen.
Alleen in wand PW3A, tegen de duurzame verharding aan de zijde van de Oude Borculoseweg, is nog
een asbestgehalte aanwezig boven de interventiewaarde. In de overige wandmonsters zijn geen
verhoogde gehalten aan asbest aangetoond. Tussen de verontreinigde grond bij wand PW3A en de
schone aanvulgrond is een signaaldoek aangebracht.
RESTVERONTREINIGING/NAZORG
In de putbodem zijn geen restverontreinigingen met asbest meer aanwezig. Er is geen nazorg nodig
voor het gesaneerde deel.
Wel dient de aangebrachte signaallaag ter plaatse van de duurzame verharding zijde Oude
Borculoseweg (PW3A) in stand te worden gehouden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de
eigenaar, gebruiker of erfpachter van het perceel.
Conclusie
De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.
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PROCEDURELE ASPECTEN
Bekendmaking
Ons besluit wordt gepubliceerd op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving
<http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>.
Rechtsmiddelenclausule:
Binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaande besluit, kunt u
daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische
Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05).
U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het team Juridische
Zaken is: 038 425 48 02.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:
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.
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Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht
verschuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker
die bij het besluit is vermeld.
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage (telefoon 070 426 42 51). In dat geval is griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
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Afschriften
Wij hebben een afschrift van deze beschikking gezonden aan:
- Gemeente Hof van Twente, t.a.v. mevrouw J.H. Bolink, Postbus 54, 7470 AB, GOOR
- Gemeente Hof van Twente, t.a.v. Informatiecentrum, Postbus 54, 7470 AB, GOOR
- de heer J.A.H. Rotman, Deventerdijk 14, 7478 RR, DIEPENHEIM

