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Beschikking
Wet bodembescherming - saneringsverslag (Besluit Uniforme Sanering)
Onderwerp
Op 21 September 2017 hebben wij een saneringsverslag ontvangen als bedoeld in artikel 13 van het Besluit
Uniforme Sanering. Het verslag heeft betrekking op de locatie lepenlaan 6 te Wassenaar (locatiecode:
AA062900065).

Besluit
Wij besluiten in te stemmen met het ingediende saneringsverslag van l4Housing. Het verslag heeft
betrekking op de locatie lepenlaan 6 te Wassenaar.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopnhan
Hoofd Toetsifig & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 21 September 2017 hebben wij een saneringsverslag van l4Housing ontvangen als bedoeld in artikel 13
van het Besluit Uniforme Sanering (hierna: BUS). Het verslag heeft betrekking op de locatie lepenlaan 6 te
Wassenaar (locatiecode: AA062900065).
Het geval van bodemverontreiniging ligt op het volgende grondperceel:
kadastrale gemeente
sectie
grondpercelen

Wassenaar
F
3561 (gedeeltelijk)

Deze beschikking is gebaseerd op de volgende stukken:
- Briefrapport 'Saneringsverslag BUS locatie lepenlaan 6 te Wassenaar' (Ingenieursbureau Mol,
kenmerk Al 676, d.d. 21 September 2017);
Formulier Evaluatie Mobiel BUS sanering inclusief bijlagen.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Toetsingskader en grondslag beschikking
Het saneringsverslag is getoetst aan het BUS. Artikei 13 en artikel 14 van het BUS en artikel 4.2 van de
Ministeriele regeling uniforme saneringen vormen de grondslag van deze beschikking.
Eerder ontvangen meldingen
Op 15 januari 2015 ontvingen wij een melding als bedoeld in artikel 6 van het BUS, met het voornemen de
locatie lepenlaan 6 te Wassenaar te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie
mobiel. Op 4 februari 2015 hebben wij vastgesteid, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde
vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2015-00012723.
De volgende wijzigingen zijn conform artikel 10 van het BUS bij ons gemeld:
• 1« wijziging op 23 maart 2015: Ten tijde van de BUS-melding werd gedacht dat de verontreiniging
aanwezig was van 1,5 tot 2,0 m-maaiveld (m-mv). Tijdens de ontgraving is geconstateerd dat de
verontreiniging al aanwezig is vanaf 1,0 m-mv. De bovengrond tot aan 1,0 m-mv zal separaat van de
sterk verontreinigde ondergrond worden ontgraven;
• 2« wijziging op 24 maart 2015: De zintuiglijk schone bovengrond is in depot gepiaatst en gekeurd.
Deze is licht verontreinigd met minerale olie. Deze grond zal worden hergebruikt. De ondergrond
blijkt nog tot dieper sterk verontreinigd te zijn. Er wordt ontgraven tot 2,5 m-mv.
• Reactie op 2« wijziging: De licht verontreinigde bovengrond mag niet worden hergebruikt op de
locatie en zal moeten worden afgevoerd.
Gereedmelding
Op 31 maart 2015 is ons gemeld dat de sanering voor de grond is voltooid. Op 10 augustus 2015 is ons
gemeld dat de sanering voor het grondwater is voltooid. Echter, de sanering voor het grondwater is later
weer opgestart. De volledige sanering is uiteindelijk op 3 april 2017 voltooid.

Beoordeling
Op de locatie is door het lekken van een ondergrondse tank een geval van ernstige bodemverontreiniging
ontstaan met olieproduct. De uitgevoerde sanering heeft als doelstelling de verontreiniging voor zover
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mogelijk te verwijderen tot de terugsaneerwaarden (achtergrondwaarden) en het verwijderen van de
olietank. Zowel de grond, als het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie.
Grond
De zintuiglijk schone bovengrond is tot 1,0 m-mv separaat ontgraven. Na keuring in depot blijkt deze licht
verontreinigd met minerale olie en is vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker. De sterk met
minerale olie en vluchtige aromaten verontreinigde grond is ontgraven tot maximaal 2,5 m-mv en eveneens
separaat afgevoerd naar een erkende verwerker.
In totaal is 91 m^ verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend venwerker. De olietank is
verwijderd en afgevoerd.
Uit controlebemonstering (putbodem en -wand) blijkt dat de terugsaneerwaarde plaatselijk niet is behaald.
Het was civieltechnisch niet mogelijk om verder te graven (in verband met de beperkte ruimte en
bebouwing). De sterke restverontreiniging is afgeschermd met een afdekfolie op de putbodem.
In verband met de stabiliteit van bebouwing is het deel van de verontreiniging direct naast de bebouwing niet
ontgraven. Ter plaatse van de bebouwing en de openbare weg is nog sterke verontreiniging in de grond
aanwezig. De sterke verontreiniging is van de saneringslocatie gescheiden middels een foliescherm langs
de putwanden. De ontgravingsput is aangevuld met schone grond (126 m^).
Grondwater
De grondwaterverontreiniging valt nagenoeg samen met de grondverontreiniging. Met de ontgraving is de
terugsaneerwaarde in het grondwater niet behaald. Na de ontgraving heeft daarom een
grondwateronttrekking plaatsgevonden. Hiermee is de gestelde terugsaneerwaarde voor het grondwater
behaald binnen de ontgraving. In de ontgravingsput is het grondwater nog ten hoogste licht verontreinigd.
Ter plaatse zijn een foliescherm en drains toegepast. Buiten de ontgravingsput zijn nog matig tot sterk
verhoogde gehalten aanwezig in het grondwater.
Samenvattend
In totaal is circa 56 m^ sterk verontreinigde grond en grondwater gesaneerd over een oppervlakte van circa
60 m^. Uit controlebemonstering blijkt dat een sterke verontreiniging met minerale olie is achtergebleven in
de grond en het grondwater ter plaatse van de bebouwing en het huurperceel.

Conclusie
Op grond van artikel 14, eerste lid van het BUS kunnen wij alleen instemmen met het saneringsverslag
indien de sanering voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 4 van het BUS. Dat wil zeggen dat
gesaneerd moet zijn volgens de regels die zijn neergelegd in de Ministeriele regeling uniforme saneringen.
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.
Ten aanzien hiervan concluderen wij dat niet is gesaneerd overeenkomstig bij of krachtens artikel 4 van het
BUS. Daar de concentratie aan minerale olie in de grond en het grondwater de interventiewaarde nog
overschrijdt. Gezien de getroffen maatregelen, kunnen wij wel instemmen met het behaalde resultaat van de
sanering.
Wij stellen vast dat niet is gesaneerd overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 4 van het BUS.
Wij besluiten gezien het behaalde saneringsresultaat echter wel in te stemmen met het saneringsverslag.
We beschouwen de sanering daarom als afgerond.
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Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Uit deze beschikking vioeit een publiekrechtelijke beperking als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken voort, voor het volgende grondperceel:
kadastrale gemeente
sectie
grondperceel

Wassenaar
F
3561 (gedeeltelijk)

Het grondperceel waarop de publiekrechtelijke beperking van toepassing is, is aangegeven op de bij deze
beschikking behorende kadastrale kaart.

4/5

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
Kadastrale kaart
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