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Geachte heer Nijboer,
Voor de aanvraag van een uitvaartcentrum heeft u ook een historische toets (bijlage) ingevuld.
Uit de historische toets blijkt of een bodemonderzoek wel of niet noodzakelijk is. Op basis van
de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Achtkarspelen is het namelijk mogelijk om vrijstelling
te vragen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek bij een bouwvergunning. Deze toets heb
ik beoordeeld. Ik geef u hierbij mijn uitleg.
Beoordeling historische toets
U hoeft voor de nieuwbouw op het perceel Tillewei 11a te Drogeham geen bodemonderzoek uit
te voeren. Uit de historische toets blijkt dat op het perceel geen bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden. Ook bij de gemeente Achtkarspelen zijn geen gegevens bekend over
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op het perceel.
Op basis van deze gegevens kan ik u vrijstelling verlenen voor het doen van een
bodemonderzoek zoals aangegeven in artikel 1.2.5 lid e van de Bijlage die hoort bij het Besluit
indieningvereisten aanvraag bouwvergunning.
Aanvullende informatie
Daarnaast wil ik u op het volgende wijzen:
• Wanneer er tijdens de grondwerkzaamheden bodemverontreiniging geconstateerd wordt dient u
dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.
• Vrijkomende grond kan op het eigen terrein verwerkt worden.
• Grond die niet op het eigen terrein verwerkt kan worden moet op milieuverantwoorde wijze
worden afgevoerd en hiervan dient u ons twee werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen.
• Afgevoerde grond kan alleen elders hergebruikt worden als de kwaliteit van de grond bekend is
en voldoet aan de gestelde normen voor hergebruik.
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Tot slot
De vrijstelling wordt verleend omdat het een onverdachte locatie betreft en de historische toets geen
reden geeft voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek. Hebt u vragen dan kunt u contact
opnemen met de heer Slagman. Zijn telefoonnummer is: 0511-548673.
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

Jan Bronsveld
teamleider team Toetsing & Vergunning
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