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Beschikking
Wet bodembescherming - saneringsverslag (Besluit Uniforme
Saneringen)
Onderwerp
Op 5 december 2018 hebben wij een saneringsverslag ontvangen als bedoeld in artikel 13 van het Besluit
Uniforme Saneringen. Het verslag heeft betrekking op de locatie Westgaag 96b te Maasland (locatiecode:
AA184206383).

Besluit
Wij besluiten:
I.

in te stemmen met het ingediende saneringsverslag van de heer J.P. van Noordt. Het verslag heeft
betrekking op de locatie Westgaag 96b te Maasland.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hoflnan
Hoofd Toefeing & 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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Aanleiding
Op 5 december 2018 hebben wij een saneringsverslag van de heer J.P. van Noordt ontvangen als bedoeld
in artikel 13 van het Besluit Uniforme Saneringen (hierna: BUS). Het verslag heeft betrekking op de locatie
Westgaag 96b te Maasland (locatiecode: AA184206383).
Het geval van bodemverontreiniging ligt op het volgende grondperceel:
kadastrale gemeente
sectie
grondperceel

Maasland
I
1571 (gedeeltelijk)

Deze beschikking is gebaseerd op het volgende stuk:
Evaluatie BUS Sanering Westgaag 96b te Maasland, Ingenieursbureau Mol, rapportnummer A4259,
29 november 2018.

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 23 augustus 2018 ontvingen wij een melding als bedoeld in artikel 6 van het BUS, met het voornemen de
locatie Westgaag 96b te Maasland te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie
immobiel. Op 31 augustus 2018 hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde
vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2018-00105350.
De volgende wijziging is op 25 oktober 2018 conform artikel 10 van het BUS bij ons gemeld:
Bij een putwand (PW2) is nog sprake van een overschrijding van de terugsaneerwaarde. De
sanering zal hier worden voortgezet. Hierdoor zal meer grond worden afgevoerd dan in de BUSmelding was voorzien.
Gereedmelding
Op 7 november 2018 is ons gemeld dat de sanering op 30 oktober 2018 is voltooid.
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Beoordeling
Bij onderzoek op de locatie is over circa 130 m^ een sterke verontreiniging met asbest aangetroffen in de
bovengrond van 0,0 tot 0,5 m-maaiveld. Doelstelling van de sanering was verwijdering van de met asbest
verontreinigde grond middels ontgraving tot aan de achtergrondwaarde. De sanering is onder milieukundige
begeleiding uitgevoerd in de periode van 22 tot en met 30 oktober 2018. In eerste instantie is over 130 m^ de
asbest verontreinigde tot circa 0,5 m-maaiveld ontgraven. Uit wandmonster (PW2) bleek dat de
terugsaneerwaarde in oostelijke richting nog niet was bereikt. Daarom is in die richting verder afgegraven.
Uit de controlemonsters van de bodem en wanden is gebleken dat tot de verontreiniging volledig is
verwijderd. Per saldo is over circa 234 m^ de bodem tot maximaal 0,5 m-maaiveld gesaneerd. Daarbij is in
totaal 101 m^ (171 ton) met asbest verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende
verwerker. De ontgraving is aangevuld met circa 17 m^ schoon zand en 119 m^ teelaarde. Omdat de
verontreiniging volledig is verwijderd, is er geen nazorg van toepassing.

Conclusie
Wij concluderen dat is gesaneerd overeenkomstig bij of krachtens artikel 4 van het BUS. Wij beschouwen de
sanering als afgerond.
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