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Beschikking
Wet bodembescherming - saneringsverslag (Besluit Uniforme Sanering)
Onderwerp
Op 18 mei 2018 hebben wij een saneringsverslag ontvangen als bedoeld in artikel 13 van het Besluit
Uniforme Saneringen (hierna; BUS). Het verslag heeft betrekking op de locatie brug P44 nabij
Nieuwkoopseweg 58, 2641 PB te Pijnacker (locatiecode: AA192600907).

Besluit
Wij besluiten in te stemmen met het ingediende saneringsverslag van Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het
verslag heeft betrekking op de locatie brug P44 nabij Nieuwkoopseweg 58, 2641 PB te Pijnacker.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dez^n,

ing. L. Hopnt
Hoofd Toets I ig & Vergunningverlening 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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Aanleiding
Op 18 mei 2018 hebben wij een saneringsverslag van Gemeente Pijnacker-Nootdorp ontvangen als bedoeld
in artikel 13 van het Besluit Uniforme Sanering (hierna: BUS). Het verslag heeft betrekking op de locatie brug
P44 nabij Nieuwkoopseweg 58 te Pijnacker (locatiecode: AA192600907).
Het geval van bodemverontreiniging ligt op het volgende grondperceel:
kadastrale gemeente
sectie
grondperceel

Pijnacker
A
1384 (gedeeltelijk)

Deze beschikking is gebaseerd op het volgende stuk:
Evaluatie immobiel BUS sanering.

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 1 augustus 2017 ontvingen wij een melding als bedoeld in artikel 6 van het BUS, met het voornemen de
locatie brug P44 nabij Nieuwkoopseweg 58 te Pijnacker te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering
valt onder de categorie immobiel. Op 16 augustus 2017 hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet
aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2017-00083777.
De volgende wijziging is op 12 maart 2018 conform artikel 10 van het BUS bij ons gemeld:
Ter plaatse van de saneringslocatie blijkt bij uitvoering van de sanering dat in het vaste profiel ten behoeve
van de te realiseren brug om civieltechnische redenen verder ontgraven dient te worden over circa 5 m^.
Hierbij komt circa 5 m^ (9 ton) sterk verontreinigde grond extra vrij. Tevens is binnen de saneringslocatie
reeds circa 10 m^ (18 ton) extra sterk verontreinigde grond vrijgekomen.
Met deze wijziging is ingestemd middels brief met kenmerk ODH-2018-00025124, d.d. 22 maart 2018.
Gereedmelding
Op 13 april 2018 is ons gemeld dat de sanering op is voltooid.

Beoordeling
Op de saneringslocatie is sprake van een verontreiniging met PAK (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen) vanaf maaiveld tot 1,0 meter-maaiveld (m-mv).
De grond is over een oppervlakte van 50 m^ ontgraven. In de BUS-melding was aangegeven dat er een
duurzame aaneengesloten afdeklaag wordt aangebracht. Echter is door middel van 4 putbodem- en 2
putwandmonsters vast komen te staan dat de verontreiniging volledig is verwijderd. Uit alle controlemonsters
op de saneringslocatie blijkt dat de grond voldoet aan de kwaliteit klasse Wonen.
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In totaal is 128 ton (circa 70 m^) verontreinigde grond vrijgekomen en afgevoerd naar een erkend verwerker.
De ontgravingsput is aangevuld met 14 m^ gecertificeerd schoon zand. De rest van de locatie is afgedekt
met asfalt.
Op de locatie is in totaal circa 70 m^ sterk verontreinigde grond gesaneerd over een totale oppervlakte van
circa 50 m^.
Voor de locatie is geen nazorg van toepassing.

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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