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1 Machtiging aftekenen BUS-melding 
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Bijlage 1: machtiging aftekenen BUS-melding 

 

 





 

15113OCB / 14 juli 2015 U15-0983     

Saneringsplan (BUS-melding immobiel) Noordstraat 18 - 40 BY Bodegraven 

               

Bijlage 2: korte toelichting op sanering 
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Beknopte weergave sanering: 

 

 

Het terrein is voorheen in gebruik geweest als achtertuin / boomgaard. 

Ter plaatse is de nieuwbouw van diverse garageboxen gepland. 

 

Op het naast gelegen terrein (Bodegraven – B – 5563) heeft in het verleden een sanering 

plaatsgevonden van een olieverontreiniging. De olieverontreiniging is verwijderd door middel van 

ontgraving en aansluitend beheerst door een drainage (beschikking ZH049709006B50).  

 

Een deel van deze verontreiniging met olieproducten is als restverontreiniging aanwezig op de 

onderhavige percelen. Gelet op de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat deze 

olieverontreiniging in de afgelopen jaren niet verschoven is. De verontreiniging wordt daarom 

aangemerkt als “niet-mobiel”. 

 

De verontreiniging betreft een puntbron met PAK (rondom boring 6) en de restverontreiniging met 

olieproducten. De verontreiniging met olieproducten wordt overwegend pas aangetroffen vanaf 1,0 

m-mv of dieper. Gelet op de beoogde werkzaamheden is het dus heel goed mogelijk dat uiteindelijk 

niet tot in de met olieproducten vervuilde grond zal worden ontgraven. 

 

De sanering wordt begrensd door de perceelgrenzen van B-4743 en B-6096. 

 

De verontreiniging zal worden geïsoleerd door de toekomstige verharding / bebouwing. 

 

Voor een deel van de saneerlocatie zal de huidige verharding worden gehandhaafd (uitpandig op 

perceel B-6096). Inpandig zal de huidige vloer worden vervangen door een nieuwe betonvloer. 

Hierbij zal geen grondverzet plaatsvinden (perceel B-6096). 

 

In één van de garageboxen is een “elektriciteitshuisje” gepland. Naar en van dit huisje zullen 

aansluitingen moeten lopen. Tevens zal via de nieuwe inrit een rioolaansluiting naar het plein 

worden aangelegd. 

Om te voorkomen dat kabels en leidingen mogelijk in vervuilde grond komen te liggen zal ter 

hoogte van de mogelijke tracés de vervuilde bovengrond tot 1 m-mv worden afgegraven en 

afgevoerd. De vrijkomende grond zal direct worden geladen in middelen van transport en afgevoerd 

worden naar een erkende en een daartoe gecertificeerde innamelocatie. Gelet op de geringe 

hoeveelheden zal hierbij geen onderscheid worden gemaakt in sterk of licht verontreinigde grond. 

 

De ontgraving zal worden aangevuld met zand van de kwaliteit “wonen” of beter. Voor aanvullen 

zal een geotextiel worden aangebracht. 

Eventuele restverontreinigingen zullen worden afgeschermd van het ontgraven deel door middel 

van een waterdicht folie. In de ontgraving wordt een drain met standpijp geplaatst. 

 

Aansluitend worden verhardingen en betonvloeren aangebracht. 
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Ter monitoring van de grondwaterkwaliteit zal na aanvulling van het gesaneerde gedeelte een 

controlepeilbuis worden geplaatst om het grondwater te onderzoeken op minerale olie. Het 

grondwater uit deze peilbuis zal na één en na vier weken na plaatsing worden bemonsterd. 

Op basis van de gemeten waarden zal in de evaluatie een voorstel voor monitoring 

grondwaterkwaliteit worden opgenomen. Indien de resultaten daartoe aanleiding geven kan 

eventueel een bemaling worden opgestart via het aangebrachte drainagesysteem. 
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Bijlage 3: gegevens kadaster 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15113OCB

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 juli 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5953&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7016&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7582&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=3700&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5952&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7492&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7018&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=6161&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=4743&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=4761&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7025&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5957&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7494&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5347&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5954&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5955&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=2728&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7580&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7581&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=6590&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5256&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5563&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5976&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7017&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7493&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=6591&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=6096&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=2730&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=7026&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=2729&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=6160&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5884&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 15113OCB

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BODEGRAVEN B 4743
Noordstraat 40BY, 2411 BJ BODEGRAVEN
CC-BY Kadaster.





Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: BODEGRAVEN  B  4743 6-7-2015
 Noordstraat 40 BY  2411 BJ BODEGRAVEN 10:28:37
Uw referentie: 15113OCB
Toestandsdatum: 3-7-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN B 4743
 Grootte: 21 a 2 ca
 Coördinaten: 111255-455447
 Omschrijving kadastraal object: BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) ERF - TUIN
 Locatie: Noordstraat  40    BY
 2411 BJ  BODEGRAVEN
 Noordstraat  7001   
 BODEGRAVEN
 Noordstraat  7002   
 BODEGRAVEN
 Koopsom: € 471.000 Jaar: 2006  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 26-1-1988
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 ontwikkelingscombinatie markstraat II b.v.
 Watersnip  18   
 2411 MC  BODEGRAVEN
 Zetel: BODEGRAVEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  40804/73  reeks ZOETERMEER  

   d.d. 15-5-2006 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
BODEGRAVEN  B  4743

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=4743&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=GV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=197034747&subjectnummer=6115999869&voornaam=&voorvoegsel=&naam=ontwikkelingscombinatie markstraat II b.v.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=GV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40804&nummer=73&reeks=ZTM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=GV


Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: BODEGRAVEN  B  6096 7-7-2015
 Noordstraat 18  2411 BJ BODEGRAVEN 12:46:29
Uw referentie: 15113OCB
Toestandsdatum: 6-7-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN B 6096
 Grootte: 4 a 24 ca
 Coördinaten: 111220-455449
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE)
 Locatie: Noordstraat  18   
 2411 BJ  BODEGRAVEN
 Koopsom: € 50.000 Jaar: 2011  
 Ontstaan op: 14-2-1991
 
 Ontstaan uit: BODEGRAVEN B 5977 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING

(ZIE TEKENING)
 Zie ingeschreven tekening voor ligging
 Betrokken bestuursorgaan: Provincie Zuid-Holland
 Ontleend aan: HYP4  58143/44      d.d. 9-4-2010 
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 ontwikkelingscombinatie markstraat II b.v.
 Watersnip  18   
 2411 MC  BODEGRAVEN
 Zetel: BODEGRAVEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60392/5      d.d. 30-8-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
BODEGRAVEN  B  6096

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  58143/44      d.d. 9-4-2010 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=6096&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=GV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDG00&sectie=B&perceelnummer=5977&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=GV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=122674173&subjectnummer=6100143918&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Provincie Zuid-Holland&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=GV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58143&nummer=44&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=197034747&subjectnummer=6115999869&voornaam=&voorvoegsel=&naam=ontwikkelingscombinatie markstraat II b.v.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=GV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60392&nummer=5&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58143&nummer=44&z=HYPERLINK STUK
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Bijlage 4: tekeningen 
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Bijlage 5: nader bodemonderzoek Markstraat 23-25 Bodegraven 
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Aansluitend zijn de meest relevante pagina’s van het nader bodemonderzoek opgenomen.  

Het complete onderzoek is apart bij het saneringsplan toegevoegd.   
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