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Betreft
Evaluatie BUS sanering categorie tijdelijk uitplaatsen, locatie Schieweg 9 te Delft (AA050300127).
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Geachte heer Van Helvoort,

Op 31 augustus 2017 ontvingen wij van u een BUS evaluatieverslag, categorie tijdelijk uitplaatsen, verder te
benoemen als het saneringsverslag. Het saneringsverslag heeft betrekking op de uitgevoerde
werkzaamheden op de locatie Schieweg 9 te Delft en heeft betrekking op het volgende grondperceel:
kadastrale gemeente
sectie
grondperceel

Delft
G
461 (gedeeltelijk)

Algemeen
Op 31 mei 2017 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen
(hierna: BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de Schieweg 9 te Delft te saneren
overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Op 2 juni 2017 hebben wij
vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-201700058764.
Op 23 juni 2017 zijn de werkzaamheden voltooid.
De uitgevoerde werkzaamheden
Bij het graven van proefsleuven in het kader van werkzaamheden aan kabels en leidingen is sterk
verontreinigd grond met zware metalen (barium, koper, lood en zink) ontgraven over een oppervlakte van
240 m^tot een diepte van maximaal 1,0 m minus maaiveld. Alle ontgraven grond is teruggeplaatst in de
ontgraving.
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Het saneringsverslag
Het saneringsverslag moet voldoen aan de inhoudsvereisten van artikel 4.2 van de Ministeriele regeling
uniforme saneringen. Wij concluderen dat het saneringsverslag voldoet aan de inhoudsvereisten van
genoemd artikel.
Conclusie
Uit het saneringsverslag maken wij op dat is gesaneerd overeenkomstig bij of krachtens artikel 4 van het
BUS. Wij beschouwen de werkzaamheden als afgerond.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsirag & Vergunningveriening Milieu
van de OmgeYingsdienst Haaglanden
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