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Geachte heer van Holland, 

 

Naar aanleiding van de voorgenomen transactie heeft u ons opdracht 

gegeven bodemonderzoek uit te laten voeren op de locatie Talmastraat 

23 in Apeldoorn. 

 

1. BODEMONDERZOEK 

Op deze locatie heeft adviesbureau Antares een verkennend asbest- en 

verkennend onderzoek uitgevoerd met kenmerk KD\400671\02-10-

2020\versie 1, de datum 02-10-2020. 

 

De rapportage is digitaal bijgevoegd. De resultaten worden in deze brief 

besproken. 

 

2. BEOORDELING TOETSINGSKADERS 

Het uitgevoerde onderzoek en de resultaten zijn getoetst aan: 

- Kwalibo; kwaliteitsborging in het bodembeheer (besluit 

bodemkwaliteit); 

- het toetsingskader van de NEN 5725 (vooronderzoek); 

- het toetsingskader van de NEN 5740 (verkennend 

bodemonderzoek) en NEN 5707 (asbestonderzoek); 

- het toetsingskader voor concentraties van verschillende stoffen in 

de bodem die zijn opgenomen in de Circulaire Bodemsanering per 

1 juli 2013 van het Ministerie van I&M. 

 

Het uitgevoerde onderzoek voldoet aan bovengenoemde toetsingskaders.  

 

3. ONDERZOEKSRESULTATEN  

GROND   

De bovengrond (0,0 -0,50 m – mv.) is voor het oostelijke deel van de 

locatie licht (boringen 1en 2) tot matig (boring 3) verontreinigd met PCB.  

De ondergrond is niet verontreinigd voor de onderzochte stoffen. 

 

GRONDWATER   

Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, vinylchloride en 1,2-

dichloorethenen.      
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ASBEST  

Zintuiglijk zijn asbestverdachte materiaal waargenomen. De  

grond is geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Hieruit blijkt dat 

er analytisch geen asbest is aangetoond. 

 

Naar aanleiding van de resultaten is het uitvoeren van nader onderzoek 

op grond van de Wet bodembescherming niet noodzakelijk is. Ook is 

geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging, omdat de 

interventie waarde voor PCB niet wordt overschreden.  

 

 

4. CONCLUSIE 

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat er geen 

wettelijke saneringsverplichtingen gelden. Dit betekent dat er geen 

belemmeringen zijn voor de voorgenomen transactie. 

 

 

5. OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN 

Grondverzet 

Het is mogelijk dat er bij de bouwwerkzaamheden grond vrij komt. Voor 

de toepassing van grond gelden de volgende regels: 

• Indien mogelijk de grond op het betreffende bouwperceel 

hergebruiken (werken met een zogenaamde gesloten 

grondbalans). 

• Voor de toepassing van grond elders is er het Besluit 

bodemkwaliteit, dit Besluit kent landelijke regels, zie voor 

informatie www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/. 

• Voor grondverzet op basis van het Besluit bodemkwaliteit heeft 

de gemeente beleid opgesteld dat is vastgelegd in de nota bodem 

beheer met bij behorende bodemkwaliteitskaarten. Zie voor meer 

informatie  www.apeldoorn.nl .  

• Een partij grond die na 1 oktober 2019 wordt toegepast, moet 

volgens het “Tijdelijk handelingskader PFAS houdende grond bij 

hergebruik” (Ministerie van I&M, 8 juli 2019, 29 november 2019 

en 2 juli 2020), ook gekeurd zijn op PFAS. Omdat deze stof geen 

onderdeel is van de bodemkwaliteitskaart kan vanaf deze datums 

de kaart niet meer als bewijsmiddel worden gebruikt voor het 

toepassen van grond. Momenteel is een nieuwe nota 

bodembeheer met bodemkwaliteitskaarten in voorbereiding. 

Hierin wordt ook PFAS opgenomen. Op dit moment is de 

bodemkwaliteitskaart voor PFAS gereed en wordt zo snel als 

mogelijk door de gemeente vastgesteld.   
• Voor advies over de toepassingsmogelijkheden van grond kunt u 

terecht bij het milieukundig adviesbureau dat het 

bodemonderzoek voor u heeft uitgevoerd, zij kunnen een advies 

op maat verzorgen.  

• De toepassing van grond dient vooraf te worden gemeld bij het 

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit 

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl (digitaal loket). 

 

 

 

 

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/
http://www.apeldoorn.nl/
http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/


 

Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

 

 

Datum 
14 oktober 2020 

 

Pagina 

3 van 3 

 

Ons kenmerk 

2020-367478 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Maan van 

Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05. 

 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal, het nummer 

van het zaakdossier "DOS-2020-060709" vermelden? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mw. A. Obdam-Fransen 

manager Ontwikkeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
 


