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Geachte heer Kelder,
Op 20 September 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 Rijksweg A20 (Parallelweg/1 763/deellocatie A) te Maasiand en heeft
betrekking op het volgende grondperceel:
kadastrale gemeente
sectie
grond perceel/percelen

Maasiand
I
763 (gedeeltelijk)

Algemeen
Op 20 September 2017 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen
(hierna: BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de Rijksweg A20 (parallelweg) te Maasiand te
saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Op 23 maart
2017 hebben wij vastgesteid, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met
kenmerk ODH-2017-00030655.
Op 30 augustus 2017 en 6 September 2017 zijn wijzigingen conform artikel 10 van het BUS bij ons gemeld.
De wijziging van 6 September 2017 betreft een gedeeltelijke intrekking van de wijziging van 30 augustus
2017. Dit resulteert gezamenlijk in de volgende wijziging:
- In de BUS-melding is uitgegaan van circa 40 m^ sterk verontreinigde grond. Gebleken is dat dit in
werkelijkheid circa 70 a 80 m^ grond betreft.
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Op 1 September 2017 is ons gemeld dat de werkzaamheden zijn voltooid.
De uitgevoerde werkzaamheden
Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met koper, nikkel en PAK. De
omvang van de verontreiniging met PAK is horizontaal niet bepaald.
Ten behoeve van werkzaamheden aan een drinkwatertransportleiding zijn de sterk en niet-sterk
verontreinigde grond ontgraven over een oppervlakte van circa 105 m^ tot circa 2,0 m-maaiveld. Hierbij is
circa 70 tot 80 m^ sterk verontreinigde grond en circa 130 tot 140 m^ grond van klasse Industrie ontgraven.
De toename in hoeveelheid grond werd met name veroorzaakt door de dikkere laagdlkte van de sterk
verontreinigde grond. Tevens is er sprake van een beperkte toename in de ontgravingscontour. De
bodemlagen van diverse kwaliteiten zijn separaat ontgraven. Alle ontgraven grond is teruggeplaatst in de
ontgraving.
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. We beschouwen de werkzaamheden als afgerond.
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