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Betreft

BUS evaluatieverslag, locatie Zwethpad te Schipluiden (AAI84206325).
Geachte mevrouw Tjon a Ten,
Op 8 november 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 Zwethpad te Schipluiden en heeft betrekking op de volgende grondpercelen:
kadastrale gemeente
sectie
grondpercelen

Schipluiden
Q
829, 847 en 1542 (alien gedeeltelijk)

Algemeen
Op 18 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 locatie Zwethpad te Schipluiden te saneren
overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Op 8 juni 2017 hebben wij
vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-201700060247.
De volgende wijziging is op 28 juni 2017 conform artikel 10 van het BUS bij ons gemeld:
In tegenstelling tot wat in de BUS-melding is aangegeven, zal er wel sprake zijn van lozing van water op het
oppervlaktewater.
Met onze brief van 7 juli 2017, kenmerk ODH-2017-00070976, hebben wij aangegeven dat de melding in
overeenstemming is met artikel 39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de
Regeling uniforme saneringen.
Op 1 november 2017 zijn de werkzaamheden voltooid.
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De uitgevoerde werkzaamheden
Bij werkzaamheden aan kabels is grond sterk verontreinigd met koper tot een maximale diepte van 0,8 m
minus maaiveld ontgraven over een oppervlakte van ca. 366 m^. De ontgraven grond, welke naast de
ontgraving (sleuf) was gezet, is teruggeplaatst in de ontgraving. De werkzaamheden zijn onder
milieukundige begeleiding uitgevoerd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is geen water geloosd op het
oppervlaktewater.
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.
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