Bodemkwaliteitsverklaring

Behorende bij het uitgiftecontract Vroondaal Zuid I, ontwikkelveld 10

Locatie
Datum
Kenmerk

: Ontwikkelveld 10, Vroondaal-Zuid I
: 16 juli 2021
:-

Inleiding
De aanleiding voor deze bodemgeschiktheidsverklaring is de uitgifte van grond voor
grondgebonden woningbouw, ter grootte van circa 4.120 m², zoals aangegeven op tekening
W14-10939-VO-10, laatstelijk gewijzigd d.d. 13 juli 2021. Het doel van deze verklaring is een
overzicht te geven van de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de uit te geven locatie.
Bodemonderzoek
De bodemkwaliteit is vastgelegd in de volgende rapportages en documenten:
1. Verkennend en actualiserend bodemonderzoek percelen aan oostzijde en westzijde,
Vroondaal Zuid te Den Haag, Buro S/L, kenmerk 2015027B/RAP02 d.d. 15 oktober 2015;
2. Beoordeling verkennend bodemonderzoek locatie Vroondaal Zuid te Den Haag,
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), kenmerk ODH-2015-00727188 d.d. 4 november 2015;
3. Verkennend onderzoek asbest in grond Veld 10 in Vroondaal Zuid I te Den Haag, Buro S/L,
kenmerk 2018059C/RAP01 d.d. 31 augustus 2018;
4. Beoordeling verkennend onderzoek asbest in grond Veld 10 in Vroondaal Zuid I te Den Haag,
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), kenmerk ODH-2018-00115167 d.d. 20 september
2018.
Bodemkwaliteit
Op de locatie is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Wel worden
plaatselijk de achtergrondwaarden (AW 2000) in de grond overschreden. Hierdoor gelden bij
eventuele afvoer van grond beperkingen ten aanzien van het hergebruik.
Conclusie
Omdat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging bestaat er vanuit
milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar voor de voorgenomen herinrichting van de locatie en is
de locatie geschikt voor het gebruik “wonen met tuin”.
Onvoorziene verontreiniging
Indien, in voorkomend geval en na overdracht, bodemverontreiniging (anders dan genoemd in de
BKV) wordt aangetroffen die het gebruik van de locatie (wonen met tuin) in de weg
staat komen de kosten voor sanering voor rekening van de verkoper. Hiervan is alleen sprake als
een onvoorziene ernstige verontreiniging wordt aangetroffen die op grond van art. 37 Wet
bodembescherming bij het gebruik “wonen met tuin” tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier
leidt dat spoedige sanering noodzakelijk is.
In dat geval wordt de verontreiniging op kosten van verkoper functioneel gesaneerd. In alle
andere gevallen komen de kosten voor grondverzet, aan- en afvoer van grond voor rekening van
de koper.
Hoogachtend,
W.J. Uilen
Directeur Vroondaal Ontwikkeling
Bijlage 1: Tekening W14-10939-VO-10, laatstelijk gewijzigd d.d. 13 juli 2021

