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BUS evaluatieverslag, Mijnbouwplein, Mijnbouwstraat, MIchiel de Ruyten«eg, Piet Heinstraat te Delft (AA05030Q106) pim,middeldorp@odh.nl

Geachte heer Van der Voort,

Op 11 oktober 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 Mijnbouwplein, Mijnbouwstraat, Michiel de Ruyterweg, Piet Heinstraat te Delft
en heeft betrekking op de volgende grondpercelen:
kadastrale gemeente
sectie
grondperceel/percelen

Delft
A
8652, 8678, 9020, 9075 en 9351 (alien gedeeltelijk)

Algemeen
Op 5 juli 2016 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen (hierna:
BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de Mijnbouwplein, Mijnbouwstraat, Michiel de
Ruyterweg, Piet Heinstraat te Delft te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie
tijdelijk uitplaatsen. Op 1 augustus 2016 hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan
gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2016-00073065.
De volgende wijziging is op 26 September 2016 conform artikel 10 van het BUS bij ons gemeld:
De verontreinigde grond wordt vanwege civieltechnische beperkingen niet terug geplaatst in de
ontgraving. De verontreinigde grond wordt, daar waar nodig separaat ontgraven en afgevoerd naar
een grondbank, dan wel naar een erkende verwerker. In overieg met de afdeling Handhaving en
Toezicht van de Omgevingsdienst Haaglanden is overeengekomen dat de milieukundig begeieider
niet continue, bij alle ontgravingen aanwezig hoeft te zijn.
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Er is ons gemeld dat de werkzaamheden op 31 mei 2017 zijn voltooid.

De uitgevoerde werkzaamheden
Op de locatie is sprake van een sterke immobiele verontreiniging met zware metalen en PAK. Over een
oppervlakte van circa 1.500 m^ is voor rioleringswerkzaamheden ontgraven tot een diepte van maximaal 3,4
m-maaiveld. Er is in kleine stukken gewerkt waarbij eerst de verharding van asfalt met fundering is
verwijderd en afgevoerd. In totaal is 932 ton (circa 265 m^) zeer vochtige grond afgevoerd naar een
erkendvenwerker. De overige uitgenomen grond is teruggeplaatst in de ontgraving met daarop ter aanvulling
schone grond. Vervolgens is een verharding aangebracht bestaande uit een puinlaag en klinkers.
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,
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Afschrift:
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft
- Sweco Nederiand b.v., t.a.v. de heer W.F. Neef, Postbus 119, 3990 DC Houten
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