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Evaluatie BUS sanering categorie tijdelijk uitplaatsen, Asvest 28a te Delft (AA050300180)

jim.asin@odh.nl

Geachte heer Gabeler,

Op 20 december 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 Asvest 28a te Delft en heeft betrekking op de volgende grondpercelen:
kadastrale gemeente
sectie
grondpercelen

Delft
E
3798 en 3799 (beide gedeeltelijk)

Algemeen
Op 13 oktober 2016 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen
(hierna: BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de Asvest 28a te Delft te saneren
overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Op 27 oktober 2016
hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk
ODH-2016-00103173.
Op 18 oktober 2017 is ons gemeld dat de werkzaamheden zijn voltooid.

De uitgevoerde werkzaamheden
In eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek is een sterke loodverontreiniging aangetroffen in de
puinhoudende grondlaag van circa 0,5-1,0 m-maaiveld.
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Deze verontreiniging is verticaal (dieper dan 1,0 m-mv) nog niet uitgekarteerd. In de bovengrond zijn licht
verhoogde gehaltes aan kobalt, koper, zink, kwik en PAK.
Bij het startoverieg is met de toezichthouder van de ODH afgesproken dat alle te ontgraven grond zou
worden afgevoerd. Dit in tegenstelling tot hetgeen vermeld in de melding. Aanleiding hiervan was een
overhoogte en overschot aan grond op de locatie. In het kader van nieuwbouw zijn op de locatie
funderingssleuven gegraven tot maximaal 0,9 m-maaiveld. Tijdens de uitvoering van de ontgraving werd de
puinhoudende laag plaatselijk al vanaf 0,3 a 0,4 m-mv aangetroffen. Daarom is alle puinhoudende grond als
sterk verontreinigd aangemerkt en gescheiden ontgraven van de zintuiglijk niet verontreinigde grond. Er is in
totaal 20 m^ (33 ton) licht verontreinigde grond en 29 m^ (53 ton) sterk verontreinigde grond ontgraven en
afgevoerd naar erkende acceptanten.
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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