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Beschikking
Wet bodembescherming - saneringsverslag (Besluit Uniforme Sanering)
Onderwerp
Op 8 november 2017 hebben wij een saneringsverslag ontvangen als bedoeld in artikel 13 van het Besluit
Uniforme Sanering. Het verslag heeft betrekking op de locatie Middel Broekweg 40 te Honselersdijk
(locatiecode: AAI 78301717).

Besluit
Wij besluiten
I.

in te stemmen met het ingediende saneringsverslag van Kroes Aannemingsbedrijf B.V. Het verslag
heeft betrekking op de locatie Middel Broekweg 40 te Honselersdijk.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hoprnan
Hoofd Toe^ing & Vergunningveriening 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 8 november 2017 hebben wij een saneringsverslag van Kroes Aannemingsbedrijf B.V. ontvangen als
bedoeld in artikel 13 van het Besluit Uniforme Sanering (hierna: BUS). Het verslag heeft betrekking op de
locatie Middel Broekweg 40 te Honselersdijk (locatiecode: AAI 78301717).
Het geval van bodemverontreiniging ligt op de volgende grondpercelen:
kadastrale gemeente
sectie
grondpercelen

Naaldwijk
C
3438 en 3448 (beiden gedeeltelijk)

Deze beschikking is gebaseerd op het volgende stuk:
Evaluatierapport BUS immobiel Middel Broekweg 40 te Honselersdijk, opgesteld door VanderHelm
Milieubeheer B.V. van 7 november 2017.

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. Artikel 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 September 2017 ontvingen wij een melding als bedoeld in artikel 6 van het BUS, met het voornemen
de locatie Middel Broekweg 40 te Naaldwijk te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de
categorie immobiel. Op 20 September 2017 hebben wij vastgesteid, dat deze melding voldoet aan de
daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2017-00098845.
Gereedmelding
Op 26 oktober 2017 is ons gemeld dat de sanering is voltooid.

Beoordeling
In het kader van herontwikkeling is ter plaatse van een braakliggend terrein ter hoogte van de
Middelbroekweg 40 te Naaldwijk een sanering uitgevoerd. Hierbij is ter plaatse van 2 ruimtelijk gescheiden
deellocaties A en B de sterk met nikkel en asbest verontreinigde grond afgegraven. De sanering is in den
droge uitgevoerd, waarbij er niet bemalen is, omdat het grondwater zich beneden de maximale
ontgravingsdiepte van 1,1 m-maaiveld bevond. Ter plaatse van deellocatie A bevond de sterk verontreinigde
grond zich vanaf 0,8 tot 1,1 m-maaiveld. Voorafgaand aan de sanering van de sterk verontreinigde grond, is
de licht verontreinigde bovengrond van maaiveld tot 0,8 m-mv tijdelijk uitgeplaatst. Daarna is de sterk
verontreinigde grond ontgraven. Ter plaatse van deellocatie B is de sterk met asbest en nikkel
verontreinigde grond, van maaiveld tot 0,5 m-maaiveld, ontgraven. Van de bodem en wanden van beide
ontgravingen zijn verificatiemonsters genomen, deze bleken schoon te zijn. Alle ontgraven sterk
verontreinigde grond (38 m^) is afgevoerd naar een erkende verwerker. De ontgravingen zijn deels
aangevuld met de tijdelijk uitgeplaatste grond. Er is geen grond aangevoerd.
Over 105 m^ is in totaal 38 m^ sterk verontreinigde grond gesaneerd.
Omdat er geen restverontreiniging is achtergebleven is geen nazorg van toepassing.
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Conclusie
Wij concluderen dat is gesaneerd overeenkomstig bij of krachtens artikel 4 van het BUS. We beschouwen de
sanering als afgerond.
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