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Geachte heer Hamens,

Hierbij zenden wij u een ontwerpbeschikking in het kader van de Wet bodembescherming.

De ontwerpbeschikking wordt bekend gemaakt op www.overheid.nl.

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 21 oktober 2019 zes weken ter inzage bij 
de Gemeente Rijswijk I Sectie Documentmanagement. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende 
schríftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze 
moet het zaaknummer 00558230, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.
Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den 
Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar 
de contactgegevens op de website van de Gemeente Rijswijk.

Afdeling Toetsing 8i Vergunningverlening Milieu 
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage(n): ontwerpbeschikking met kenmerk ODH-2019-00098868

Afschrift aan: Gemachtigde per e-mail
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Ontwerpbeschikking
Wet bodembescherming - saneringsverslag 

Onderwerp
Op 10 augustus 2019 hebben wij een saneringsverslag ontvangen als bedoeld in artikel 39c, eerste lid van
de Wet bodembescherming. Het verslag heeft betrekking op de locatie Delftweg 79 te Rijswijk (locatiecode:
AA060309164).

Besluit
Wij besluiten:

I. in te stemmen met het ingediende saneringsverslag van Gemeente Rijswijk. Het verslag heeft 
betrekking op de locatie Delftweg 79 te Rijswijk.

II. voor te schrijven dat ten aanzien van de locatie de volgende gebruiksbeperkingen gelden: het in 
stand houden van de leeflaag en signaallaag op het achterterrein (deellocatie A) en verharding ter 
plaatse van het achterterrein (deellocatie A, kapschuur). Daarnaast mag de nog aanwezige sterk 
verontreinigde ondergrond niet worden geroerd, verminderd of verplaatst.

III. voor te schrijven dat wijzigingen in gebruik van de bodem of omstandigheden op de locatie die van 
invloed kunnen zijn op de saneringsmaatregelen schríftelijk aan het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming ter kennis worden gebracht. Dit moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken 
voor de doorvoering van de wijziging worden gedaan.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen,

ing. L. Hopiļnan 
Hoofd Toet8ing Â 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 10 augustus 2019 hebben wij een saneringsverslag van Gemeente Rijswijk ontvangen als bedoeld in 
artikel 39c, eerste lid van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb). Het verslag heeft betrekking op de 
locatie Delftweg 79 te Rijswijk (locatiecode: AA060309164).

Het geval bodemverontreiniging ligt op het volgende grondperceel:

kadastrale gemeente Rijswijk
sectie K
grondperceel 265 (gedeeltelijk)

Deze beschikking is gebaseerd op het volgende stuk:
Evaluatierapport bodemsanering Delftweg 79 te Rijswijk Wbb-code AA060309164, opgesteld door 
BK Ingenieurs B.V. met rapportnummer 182503 van 25 juli 2019.

Procedure
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is 
toegepast op deze beschikking.

Doordat het saneringsverslag onvolledig was, is de procedure op 3 september 2019 opgeschort en is 
verzocht om aanvullende gegevens.
Op 26 september 2019 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
* Nadere informatie met betrekking tot aanvoer grond;
* Inzake nazorg gedeelte perceel.

De procedure is hervat op laatstgenoemde datum.

Zienswijzen PM
De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van ^egin inzage> tot «eind inzage>.

Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Z Naar aanleiding hiervan zijn de volgende zienswijzen binnen de termijn 
ingebracht:

1. Zienswijze met kenmerk ODH-2018-#### ^ienswijze(n) in het kort weergeven, let op van alle 
zienswijzen het ODH kenmerk vermelden>

Over deze zienswijze(n) merken wij het volgende op:
Ad. A ántwoord op de zienswijze jnJ»

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking PM
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de volgende í geen wijzigingen aangebracht.

Toetsingskader en grondslag beschikking
Het saneringsverslag is getoetst aan de Wet bodembescherming en de Omgevingsverordening Zuid- 
Holland. Artikel 39c, tweede lid, en artikel 38 van de Wbb vormen de grondslag van deze beschikking.
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Eerder afgegeven beschikkingen H A AG L A N D Ē N
In onze beschikking van 9 april 2018 (met kenmerk ODH-2018-00022843) is vastgesteld dat op de locatie 
Delftweg 79 te Rijswijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering 
spoedeisend is.

In de beschikking van 13 augustus 2018 (met kenmerk ODH-2018-00094929) hebben wij ingestemd met het 
saneringsplan voor de locatie Delftweg 79 te Rijswijk.

Eerder ontvangen meldingen
De volgende wijzigingen op het saneringsplan zijn, conform artikel 39, vierde lid, van de Wbb, bij ons 
gemeld:

» Op 6 maart 2019 is gemeld dat bij de sanering in de bovengrond plaatselijk bijmengingen met puin, 
slakken en sintels aangetroffen. Deze grond is gescheiden gehouden van de overige vrijkomende 
bovengrond en bleek na bemonstering sterk verontreinigd te zijn met zware metalen. Daarom zal 
deze moeten worden afgevoerd en wordt er meer verontreinigde grond afgevoerd dan in het 
saneringsplan was voorzien. Met deze wijziging is op 13 maart 2019 ingestemd, onder met kenmerk 
ODH-2019-00030029.

» Op 20 maart 2019 is gemeld dat bij de sanering de bovengrond in een tijdelijk depot is gebracht. De 
kwaliteit van deze depotgrond is, na uitvoering van een partijkeuring, als ‘Industrie’ beoordeeld.
Deze grond kan niet in de bovenlaag worden teruggeplaatst (voldoet niet aan de maximale waarde 
‘Wonen’) en wordt op 20 maart 2019 van de locatie afgevoerd. Met deze wijziging is op is op 27 
maart 2019 ingestemd, onder kenmerk ODH-2019-00037529.

» Op 29 maart 2019 is gemeld dat de ontgraving en afvoer van de verontreinigde grond binnen de 
geplande ontgravingscontour is afgerond, maar dat nog overleg plaatsvindt inzake een puin- c.q. 
verhardingslaag, niet zijnde bodem (meer dan 50 0Zo bijmengingen). Met deze melding is op 10 april 
2019 ingestemd, onder kenmerk ODH-2019-00042395.

Gereedmelding
Op 29 maart 2019 is ons gemeld dat de sanering op 29 maart 2019 is voltooid.

Beoordeling

Verontreinigingssituatie
Op de onderzoekslocatie is sprake van een verontreiniging met zware metalen in de grond. De bovengrond 
vanaf maaiveld tot 0,5 m-mv is gemiddeld licht verontreinigd. Het grondwater is ten hoogste licht 
verontreinigd met barium en naftaleen.

Op de locatie is sprake van en geval van ernstige bodemverontreiniging de ondergrond van circa 0,5 m- 
maaiveld, deze is verdeeld over de volgende 2 deellocaties.

Deellocatie A (zuidoostzijde, achterterrein)
In afwijking van hetgeen opgenomen in de beschikking ernst en spoed van 9 april 2018 met kenmerk 
ODH-2018-00022843 is aan de zuidoostzijde van het perceel de grond over een oppervlakte van 
circa 352 m2 gemiddeld sterk verontreinigd met koper, lood en zink, vanaf 0,5 tot 2,0 meter minus 
maaiveld (m-mv). Bij een gemiddelde laagdikte van 0,75 m heeft de hoeveelheid sterk verontreinigde 
grond een omvang van circa 264 m3.
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Deellocatie B (westzijde, voorterreifcj A AGLANDEN
Aan de westzijde van het perceel is de grond over een oppervlakte van circa 134 m2 gemiddeld sterk 
verontreinigd met lood en gemiddeld licht met koper en zink, vanaf 0,5 tot 1 m-mv. De hoeveelheid 
sterk met lood verontreinigde grond heeft een omvang van circa 67 m3.

De sanering
De saneringsdoelstelling was het wegnemen van de contactmogelijkheden (c.q. potentiële risico’s) van de 
sterke bodemverontreiniging met de zware metalen koper, lood en zink in de grond. De bodem is gesaneerd 
door ontgraving en functiegericht gesaneerd door isolatie van de verontreiniging, middels een leeflaag of 
duurzame afdeklaag. De werkzaamheden zijn onder milieukundige begeleiding uitgevoerd.

Sanering deellocatie A
Ter plaatse van deellocatie A is over circa 350 m2 gesaneerd middels het aanbrengen van een 
leeflaag. Eerst is de bovengrond van 0,0 tot circa 0,3 á 0,5 m-mv ontgraven en in depot geplaatst. 
Daarna is de sterk verontreinigde grond van circa 0,3 á 0,5-1,0 m-mv ontgraven en afgevoerd 
(omvang circa 176 m3). De putbodem ter plaatse is, volgens het saneringsplan en de gekozen 
saneringsvariant (leeflaag), niet bemonsterd.
De sterke verontreiniging ter plaatse van een deel (circa 2 m2) van de bebouwing (kapschuur) is niet 
verwijderd, hier geldt de bestaande vloer van de bebouwing als isolerende laag. De grond uit het 
depot bleek na keuring de voldoen aan klasse “industrie”, en is daarom niet op de locatie hergebruikt 
maar afgevoerd. Er is een scheidingsdoek aangebracht, waarna de ontgraving is aangevuld met 
schone grond. De grond is met enige overhoogte aangebracht.

Sanering deellocatie B
Ter plaatse van deellocatie B is over circa 58 m2 gesaneerd middels ontgraving. Voorafgaande aan 
het grondverzet zijn de drie bomen die aan deze zijde stonden gekapt. Om een ontgraving tot 1 m - 
mv mogelijk te maken, is een tijdelijke damwand langs de watergang aangebracht. Daarna is de 
bovengrond van 0,0 tot circa 0,3 á 0,5 m-mv ontgraven en in depot geplaatst, vervolgens is de sterk 
verontreinigde grond van circa 0,3 á 0,5-1,0 m-mv ontgraven en afgevoerd (omvang circa 29 m3). De 
wandmonsters voldeden aan de terugsaneerwaarden, ook het wandmonster langs de aangrenzende 
woonboerderij. Volgens de beschikking op het saneringsplan is ook de putbodem bemonsterd, deze 
bleek ook te voldoen aan de terugsaneerwaarde. De grond uit het depot bleek na keuring de voldoen 
aan klasse “industrie”, en is daarom niet op de locatie hergebruikt maar afgevoerd. De ontgraving is 
aangevuld met schone grond. De grond is met enige overhoogte aangebracht.

Bij de sanering is in totaal circa 420 m3 ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker, waarvan circa 
300 m3 (circa 485 ton) sterk verontreinigde (niet toepasbare) grond en circa 120 m3 (191 ton) industriegrond.

Er is op de locatie in totaal circa 799 ton (circa 490 m3) schone grond aangevoerd, ter aanvulling van de 
ontgravingen.

Het op de locatie (over totaal 486 m2) aanwezige geval is in totaal over circa 350 m2 gesaneerd middels een 
leeflaag, circa 58 m2 middels ontgraving en circa 2 m2 middels een duurzame afdeklaag. Ter plaatse van de 
woonboerderij (circa 76 m2) is door middel van het wandmonster aangetoond dat er geen sterk 
verontreinigde grond onder de woonboerderij aanwezig is.
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Geschiktheid na sanering H A AG L AN DE N
Artikel 38 van de Wbb houdt in dat degene die de bodem saneert de sanering zodanig uitvoert dat:

a. de bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de beoogde functie waarbij het risico voor mens, 
plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;

b. het risico van de verspreiding van verontreinigde stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
c. de noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem 

zoveel mogelijk wordt beperkt.

Ten aanzien van de vraag of de bodem tenminste geschikt is gemaakt voor de functie die deze na de 
sanering heeft en waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan of verspreiding 
van de verontreiniging zoveel mogelijk is beperkt, zijn wij van mening dat er geen onaanvaardbare risico’s 
bestaan voor het beoogde gebruik.

Gebruiksbeperkingen en nazorg
In het saneringsverslag zijn de volgende gebruiksbeperkingen opgenomen:

» De passieve nazorg voor het achterterrein bestaat uit het instandhouden van de leeflaag. Indien ter 
plaatse dieper gegraven zou moeten worden, is melding aan en instemming van bevoegd gezag 
Wet bodembescherming (Wbb) nodig.

» Aan de voorzijde van het terrein is geen sterk verontreinigde grond achtergebleven. Daarmee is daar 
geen nazorg van toepassing.

Wij achten deze gebruiksbeperkingen onvoldoende om ervoor te zorgen dat de achtergebleven 
restverontreiniging niet zal leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de bodem zoals beschreven in 
het saneringsverslag.

Wij achten daarom de volgende gebruiksbeperking(en) noodzakelijk:
* Het in stand houden van de leeflaag en signaallaag op het achterterrein (deellocatie A) en 

verharding ter plaatse van het achterterrein (deellocatie A, kapschuur). Daarnaast mag de nog 
aanwezige sterk verontreinigde ondergrond niet worden geroerd, verminderd of verplaatst.

Ten aanzien van de vraag of de noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen stellen wij vast dat actieve 
nazorg niet noodzakelijk is.

Conclusie
Uit het saneringsverslag blijkt dat de bodemsanering is uitgevoerd overeenkomstig artikel 38 van de Wbb. 
Wij beschouwen de sanering als afgerond.
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Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Uit deze beschikking vloeit een publiekrechtelijke beperking als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken voort, voor het volgende grondperceel:

kadastrale gemeente Rijswijk
sectie K
grondperceel 265 (gedeeltelijk)

Het grondperceel waarop de publiekrechtelijke beperking van toepassing is, is aangegeven op de bij deze 
beschikking behorende kadastrale kaart.
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Kadastrale kaart

Huisnummer
''aa3«*a,»a0ast
Voorl opiae 8 9rçf'

Overige,0poyafle
'eente ^jswijk 

265
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