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Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) 

Onderwerp: Instemming evaluatieverslag sanering (art. 39c lid 2 en 38 Wbb) 
Locatie: Pamassusweg 126-200 Ow te Amsterdam 
Locatiecode: AM0363/15989 
Indiener: Stadsdeel Zuid (verder: de saneerder) 

Op 31 juli 2014 ontvingen wij een evaluatieverslag met nummer AZE/BB140722.3350165 van Bam Nelis De 
Ruiter bv. d.d. 8 mei 2014. Het evaluatieverslag is ingediend door Stadsdeel Zuid en heeft betrekking op de 
grondsanering op de hierboven genoemde locatie. 

PROCEDURE 
Op de totstandkoming van deze beschikking zijn de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.1) en de Wbb van 
toepassing. Daarnaast is de Verordening bodemsanering Amsterdam van toepassing. Deze beschikking is 
bekend gemaakt in de lokale editie van een huis-aan-huisblad. 

Wij baseren ons besluit op de ingediende en de ons al bekende gegevens. Indien blijkt dat deze gegevens 
onjuist of onvolledig zijn, is het bevoegd gezag Wbb niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg 
hiervan. 

BEOORDELING AANVRAAG 
Het evaluatieverslag is getoetst aan: 
- het saneringsplan (adviesbureau, datum, kenmerk); 
- de Wet Bodembescherming; 
- de Verordening bodemsanering Amsterdam 2006; 
- Besluit bodemkwaliteit. 

OVERZICHT AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN BODEM(SANERING) 
- Beschikking ernst en spoedeisendheid en instemming met het saneringsplan voor de locatie 

Pamassusweg 126-200 Ow, van 6 maart 2014 met registratienummer 201402221. 

TOETSING 
In'artikel 39c lid 2 is opgenomen dat het bevoegd gezag slechts met het evaluatieverslag instemt als is 
gesaneerd overeenkomstig artikel 38 Wbb. Dit artikel houdt in dat de saneerder de bodem zo saneert dat: 
a) de bodem geschikt wordt gemaakt voor de beoogde functie waarbij het risico voor mens, plant of dier 
als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt; 
b) het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt; 
c) de noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel 
mogelijk wordt beperkt. 

In het saneringsplan is de doelstelling van artikel 38 Wbb in concrete maatregelen uitgewerkt. 
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Uit het evaluatieverslag blijkt dat de sanering conform het saneringsplan is uitgevoerd en daarmee voldoet 
aan artikel 38 Wbb. 

OVERWEGING 
De toplaag van de locatie was plaatselijk sterk verontreinigd met polychloorbifenyl (PCB). Ten behoeve van 
het werk aan kabels en leidingen is alle sterk verontreinigde grond afgevoerd. De diepere bodemlaag bevat 
ten hoogste licht verhoogde gehalten aan PCB. De ontgraving is aangevuld met schoon zand. 

BESLUIT 
Op grond van artikel 39c lid 2 van de Wbb stemmen wij in met het evaluatieverslag. De sanering 
beschouwen wij als afgerond. 

GESCHIKTHEID NA SANERING 
De bodemkwaliteit van de locatie is (opnieuw) geschikt voor het beoogde gebruik, te weten openbare 
ruimte/infrastructuur. 

REGISTRATIE PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN 
Op grond van artikel 3 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) 
wordt deze beschikking ingeschreven in het gemeentelijk beperkingenregister. 
De registratie heeft betrekking op de onderstaande kadastrale percelen: 

GEMEENTE GEM.CODE SECTIE NUMMER * PERCEEL-INDEX CODE 

AMSTERDAM AB ASD23 AB 2670 GOO0O KW 

* en indien van toepassing alle appartementsrechten en alle deelpercelen 

Door de instemming met het evaluatieverslag op grond van artikel 39c, lid 2 Wbb wordt de sanering als 
afgerond beschouwd. Als gevolg hiervan wordt de registratie van het besluit ernst en spoed (op grond van 
artikel 29, lid 1 Wbb \n combinatie met artikel 37, lid 1 Wbb) beëindigd. 

Met vriendelijke groet, 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 
namens deze, 
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
voor deze, 

de heer J. Jansen 
Teammanager AdVies 
Portefeuille Bodem en Bouw 

& Expertise 
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Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag 
waarop deze beschikking wordt verzonden. Richt het bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam, Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 
Bezwaarschriften moeten zijn ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en de grond van uw bezwaar. Graag een kopie 
van het besluit meezenden. Elektronisch ingediende bezwaarschriften worden niet in behandeling 
genomen. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Om de inwerkingtreding van 
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan - indien onverwijlde spoed dit vereist - om een 
voorlopige voorziening worden verzocht. Dat kan alleen als bezwaar is gemaakt. Richt het verzoek aan de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. 

Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl. Verder verwijzen wij u naar de publicatie "Bezwaar en 
beroep tegen een beslissing van de overheid". Zie: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures en typ de trefwoorden bezwaar en beroep in. 
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