Werknummer: 215240
Zaaknummer: EDO 2630066

215240 't Gijmink te Goor
Uitvoeringsovereenkomst deel 1: Onderzoek
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Directievoering namens opdrachtgever: ARCADIS

Versie D

Opdrachtnemer: NTP Milieu Enschede
Bijlagen bijgevoegd: Flyer & inrichtings-/faseringsschets
Locatie-info:
UO-nummer:
UO ten behoeve van:
Kadastraal perceel (percelen):

Status: Definitief
7-4-2016

001
Eigenaar/bewoner

Behoort tot Bloknummer:
Naam eigenaar:
Adres eigenaar:
Telefoon nummer eigenaar:
Mobiel nummer eigenaar:
Mailadres eigenaar:
Naam bewoner:
Locatieadres / Adres bewoner:
Telefoon nummer bewoner:
Mobiel nummer bewoner:
Mailadres bewoner:
Gesproken met:
De Eigenaar/bewoner stemt in met de uitvoering van
De bovenstaande gegevens zijn met de Eigenaar/bewoner besproken en correct weergegeven.
1. Relevante locatiespecifieke informatie
Locatie bewoond:
Bekende asbestverontreiniging aanwezig:
zo ja, beschrijving/op tekening aangegeven:
Ligging kabels en leidingen is bekend:
zo ja, beschrijving/op tekening aangegeven:
Bij onbekende ligging op aanwijs extra
proefsleuven graven:
zo ja, beschrijving/op tekening aangegeven:
Ligging ondergrondse objecten bekend
(fundering/kelders/putten etc.):
zo ja, beschrijving/op tekening aangegeven:
Bovengrondse objecten aanwezig:
zo ja, beschrijving/op tekening aangegeven:
Begroeiingen/bomen aanwezig:
zo ja, beschrijving:
Erfafscheidingen aanwezig:
zo ja, beschrijving/op tekening aangegeven:
Belemmering toegang onderzoekslocatie aanwezig:
zo ja, beschrijving/op tekening aangegeven:
Gedurende de het ontwerp van het onderzoek en onderzoekswerkzaamheden zal de opdrachtnemer ook aandacht geven aan:
archeologie, niet gesprongen explosieven en flora- en fauna aspecten op de locatie. De bestaande situatie van het perceel is tijdens de
UO1 vastgelegd door middel van een foto-opname door de directie van 't Gijmink. De opdrachtnemer zal de ligging van de kabels en
leidingen verifiëren door dit bij het kadaster aan te vragen (KLIC-melding). Bij toegankelijkheid staat beschreven of de saneringslocatie
wel of niet toegankelijk is voor materieel.
2. Uitvoering onderzoekswerkzaamheden
Verhardingen opnemen:
zo ja, beschrijving:
Losstaande objecten opnemen:
zo ja, beschrijving:
Begroeiingen/bomen verwijderen:
zo ja, beschrijving:
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Aanwezige ondergrondse objecten dienen te allen tijde door de opdrachtnemer te worden verwijderd. Het opnemen/verwijderen van
overige materialen is hierboven beschreven.
3. Bereikbaarheid tijdens onderzoekswerkzaamheden
Gebouwen zijn tijdens de
onderzoekswerkzaamheden bereikbaar via:
Extra maatregelen t.b.v. bereikbaarheid gebouwen:
Informeren derden (Thuiszorg, leveranciers etc.) is
de verantwoordelijkheid van:
Het werkterrein wordt tijdens de UO1 bekeken door de bewoner/eigenaar, een vertegenwoordiger van de opdrachtnemer en een
vertegenwoordiger van de directie. Het werkterrein zal worden afgezet met hekwerk of linten. De bereikbaarheid tijdens de
onderzoekswerkzaamheden is hierboven beschreven en besproken. Er is in afstemming met de eigenaar/bewoner een inrichtings/faseringsschets gemaakt. Hierop wordt de terreininrichting inclusief afzetting aangeduid en wordt een eventuele fasering aangegeven.
4. Veiligheid tijdens onderzoekswerkzaamheden
Het is van belang dat tijdens de gehele duur van de werkzaamheden (onderzoek en sanering) het afgezette terrein niet betreden
wordt door personen en huisdieren. Verdere instructies met betrekking tot de veiligheid is weergegeven op de flyer die is overhandigd
tijdens de UO1. Voor vragen omtrent veiligheid kan de eigenaar/bewoner te allen tijde contact op nemen met Reynald Feddema
(contactgegevens weergegeven op de flyer, mobiel: 06-51565821). Pas na vrijgave van de locatie mag het onderzoeksterrein of de
saneringslocatie worden betreden.
5. Werktijden en startdata
De reguliere werktijden van de opdrachtnemer liggen tussen 7:00 en 18:00 uur. Afwijken hiervan gebeurt in overleg met de
eigenaar/bewoner. De opdrachtnemer geeft uiterlijk 5 dagen voor de start van de onderzoekswerkzaamheden een definitieve startdatum
en uitvoeringsduur door aan de eigenaar/bewoner. Deze startdatum kan echter nog beïnvloed worden door omstandigheden zoals
onwerkbaar weer en het verloop van voorgaande locaties. Voor vragen en opmerkingen vooraf, tijdens of na de bodemsanering kan de
eigenaar/bewoner contact opnemen met Reynald Feddema. Eventuele extra afspraken of opmerkingen kunnen hieronder worden
vastgelegd.

Extra afspraken/opmerkingen met de Eigenaar/bewoner:
6. Herinrichting locatie naar gereedkomen onderzoekswerkzaamheden
De eigenaar/bewoner is in een eerder stadium op de hoogte gesteld van de herstelvergoeding voor het herstellen van de locatie. Uit het
onderzoek blijkt of er asbestverontreiniging op de locatie aanwezig is boven de interventiewaarde (>100 mg per kg d.s.). De
opdrachtnemer zal overgaan tot saneren wanneer de uitkomsten van het onderzoek hiertoe aanleiding geven en het Bevoegd gezag
instemt met het plan van aanpak van de sanering. In de UO2 die dan wordt uitgevoerd gaat men hier verder op in. Direct na de uitvoering
van het asbestonderzoek worden de inspectiesleuven en/of -gaten gedicht. Eventuele opgenomen verhardingen worden in de oude staat
hersteld. Eventueel tekortkomende materialen (zand/grond) worden bijgeleverd door de opdrachtnemer. Indien op een locatie wel
onderzoek heeft plaatsgevonden, maar gezien de onderzoeksresultaten geen saneringsactiviteiten dienen te worden uitgevoerd, wordt
er geen herstelvergoeding uitgekeerd.
7. Overige documenten en flyer
De Eigenaar/bewoner heeft de flyer met hierop de
contactgegevens van de opdrachtnemer en
directievoerder ontvangen:
De Eigenaar/bewoner is akkoord met de inrichtings/faseringsschets en heeft deze ondertekend:
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8. Ondertekening Uitvoeringsovereenkomst deel 1
Naam Eigenaar/bewoner:
Naam directievoerder ARCADIS namens provincie
Overijssel:
Naam projectleider NTP Milieu Enschede:
Plaats van ondertekenen:
Datum van ondertekenen:
Handtekening :

De Heer R. Ottens
De Heer R. Feddema
Goor

Handtekening De Heer R. Ottens:

Handtekening De Heer R. Feddema:
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