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Evaluatie BUS sanering categorie tijdelijk uitplaatsen Ixatie Rotterdamseweg 380 te Delft (AA050300405)

Susanne,Middendorp@odti.nl

Geachte heer Koetsier,
Op 17 oktober 2017 ontvingen wij van u een BUS evaluatieverslag, categone tijdelijk uitplaatsen, verder te
benoemen als het saneringsverslag. Het saneringsverslag heeft betrekking op de uitgevoerde
werkzaamheden op de locatie Rotterdamseweg 380 te Delft en heeft betrekking op het volgende
grondperceel:
kadastrale gemeente
sectie
grondperceel

Delft
L
1224 (gedeeltelijk)

Algemeen
Op 11 juli 2017 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen (hierna:
BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de Rotterdamseweg 380 te Delft te saneren
overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Op 19 juli 2017 hebben
wij vastgesteid, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH2017-00076422.
Op 22 augustus 2017 is ons gemeld dat de werkzaamheden zijn voltooid.

De uitgevoerde werkzaamheden
Op de locatie is een sterke verontreinig met PAK aanwezig. Voor de aanleg van een glasvezel aansluiting is
allereerst de klinkerverharding verwijderd. Vervolgens is over een oppervlakte van 32 m^ de sterk
verontreinigde grond ontgraven tot 0,6 meter-maaiveld. De grond is naast de sleuf gepiaatst. De kabel is
aangebracht, alle grond is teruggeplaatst en de klinkerverharding is weer aangebracht.
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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. We beschouwen de werkzaamheden als afgerond.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd ToetBing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden
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- Multiconsult, t.a.v. de heer A.N. Zentveld, Contactweg 60, 1014 BW Amsterdam
- Gemeente Delft incl. stukken, per email

2/2

