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Inleiding
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Utrecht.
Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het
geselecteerde gebied of perceel. Het ontbreken van gegevens in het bodeminformatiesysteem of in deze rapportage wil niet
zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.
Het geautomatiseerd gemaakte rapport omvat de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een voorblad met een tekening van het geselecteerde gebied.
Inhoudsopgave.
Inleiding.
Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer.
Disclaimer.
De in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Utrecht aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het
geselecteerde gebied bevinden.
7. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in de omgevingsrapportage zijn vermeld.
Aan de hand van deze omgevingsrapportage kunt u nadere bodeminformatie (zoals onderzoeksrapporten en besluiten)
opvragen die meer inzicht geven over de bodemkwaliteit. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Utrecht via
email bodeminfo@utrecht.nl.
Overige (bodem)informatie:
Voor sonderingen, het bouwarchief en milieuvergunningen zie Vergunningen en bouwtekeningen opvragen (archief) |
Gemeente Utrecht
Voor Nota bodembeheer (inclusief PFAS beleid) zie Beleid bodem, grondwater en ondergrond | Gemeente Utrecht Omgevingsvisie
Voor informatie uit de basisregistratie ondergrond zie Ondergrondgegevens | BROloket

Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer
De locatie "Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer" gaat over het grondwater binnen de gemeente Utrecht en is met
name relevant indien u grondwater oppompt of infiltreert en indien u een warmte-koude-opslag systeem wilt realiseren. Als u
alleen informatie nodig hebt voor bijvoorbeeld een transactie van een woning is de informatie van het Gebiedsplan niet
relevant.
De bodeminformatie van het Gebiedsplan wordt daarom ook niet automatisch in de omgevingsrapportage getoond.
Gaat u werkzaamheden verrichten beneden de grondwaterspiegel, grondwater onttrekken of een bodemenergiesysteem
aanleggen? Dan moet u het volgende doen:
1. Kijk voor meer informatie op Beleid bodem, grondwater en ondergrond | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie
2. Voor een actueel overzicht van de onderzoeken behorende bij de locatie Gebiedsplan Gebiedsgericht
grondwaterbeheer vraagt u nogmaals een omgevingsrapportage op met het adres Stadsplateau 1 te Utrecht. In deze
omgevingsrapportage zijn de locatie en de betreffende actuele onderzoeken wel vermeld.
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Locatie: Overvecht DUO locatie
Locatie
Adres

EINSTEINDREEF Utrecht

Locatiecode

AA034403355

Locatienaam

Overvecht DUO locatie

Plaats

Utrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

UH034403349

Status
Vervolg WBB

uitvoeren aanvullend onderzoek

Beoordeling

Status rapporten

Verkennend en Asbest onderzoek

Beschikking

Status besluiten
Is van voor 1987

niet ernstig, plaatselijk sterk
verontreinigd

Onverdacht op basis preHO

Status asbest
Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Naam

Auteur

Verkennend
16-12-2003 onderzoek NEN
5740

Verkennend onderzoek

Acorius
Adviesbureau

E2a

Bijzonder
01-05-2004 inventariserend
onderzoek

Ploegen of verzuipen
grondwateroverlast in
stadsparken

IBU
IngenieursburUtr

E2a

Verkennend
bodemonderzoek
Themadreven

Antea Group

KCS

25-09-2020

Type

Verkennend en
Asbest onderzoek

Opdrachtnummer Archief

Conclusie
overheid

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Start Einde Vervallen Benoemd

afgewerkte olietank (ondergronds)

1970 1987 Ja

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend

autohandel (geen reparatie)

9999 9999 Nee

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend

autoreparatiebedrijf

9999 9999 Nee

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend

benzinetank (ondergronds)

1970 1987 Ja

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend

dieseltank (ondergronds)

1970 1987 Ja

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend
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Verontreinigd Spoed

Voldoende
onderzocht

Activiteit
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hbo-tank (ondergronds)

1970 1987 Ja

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend

ophooglaag (niet gespecificeerd)

9999 9999 Nee

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend

smeerolietank (ondergronds)

1970 1987 Ja

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend

stortplaats in water (niet
gespecificeerd)

9999 9999 Nee

Per
definitie

>S

Nee

Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Carnegiedreef
Locatie
Adres

Carnegiedreef Utrecht

Locatiecode

AA034408385

Locatienaam

Carnegiedreef

Plaats

Utrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB
Status rapporten

Beoordeling
Verkennend onderzoek NEN 5740

Status besluiten

Beschikking
Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

Verkennend
20-08-2018 onderzoek NEN
5740

Naam

Auteur

Opdrachtnummer Archief

Verkennend
Archimil
Bodemonderzoek
BV
Bomenlocatie Carnegiedreef

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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zaaksysteem
KCS

Conclusie
overheid

Pagina 8 van 11

-

03-01-2022

Pagina 9 van 11

-

03-01-2022

Rapport disclaimer
De omgevingsrapportage omvat alleen informatie die bij de gemeente Utrecht bekend is en is opgenomen in het
bodeminformatiesysteem. Wanneer er geen gegevens op de kaart (voorblad) staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat
de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op deze kaart niet zonder meer op
bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
Alle bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het
voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat
met het gebruik van de informatie uit de Omgevingsrapportage. Het ontbreken van gegevens in het bodeminformatiesysteem
of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Om daar
duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden. Deze omgevingsrapportage kan gebruikt worden bij het
doen van vooronderzoek, maar is geen volledige vervanging of invulling van de NEN 5725.
Indien u fouten of onvolkomenheden in de omgevingsrapportage aantreft kunt u ons helpen door ons dit te laten weten, dit
kan door te mailen naar bodeminfo@utrecht.nl. Beschikt u over informatie (bodemonderzoek, informatie over ondergrondse
tanks, etc.) die niet in de omgevingsrapportage is opgenomen dan ontvangen wij deze informatie graag voor verwerking in
het bodeminformatiesysteem.
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Toelichting
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft
op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (Gemeente Utrecht).
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden
vermoed en/of zijn onderzocht. De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Met
‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt
aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op
welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de Gemeente Utrecht genomen besluiten vermeld.
Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven
welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd
gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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