Geachte heer Evers,
Met betrekking tot bovengenoemde BUS-melding berichten wij u het volgende.
Wij hebben bovenstaande melding op 11 januari 2021 ontvangen. De BUS-melding is reeds eerder op
11 november 2019 ingediend, echter de werkzaamheden zijn niet 12 maanden na ontvangst van de
melding gestart. Om deze reden heeft u een nieuwe BUS melding gedaan.
Wij zijn van mening dat, aangezien de BUS-melding van 11 november 2019 is goedgekeurd (onze
brief van 7 januari 2020 met kenmerk D-19-1949885) en er geen wijziging is op de BUS-melding en de
werkzaamheden, wij ook deze BUS-melding goedkeuren.
Conform het besluit kunt u van start gaan vanaf 15 februari 2021 (5 weken na ontvangst van uw
melding). De uiterlijke start van de werkzaamheden is 11 januari 2022 (12 maanden na ontvangst van
uw melding). Daarna vervalt de melding.
Voor de volledigheid willen wij u ook nog attent maken op het volgende:
• Deze mededeling is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden aangetekend in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Derden hebben echter wel de mogelijkheid ons te wijzen
op feiten waaruit mogelijk blijkt dat de melding niet voldoet aan de eisen van het BUS. De melding
kan daardoor alsnog vervallen.
• U dient de feitelijke aanvangsdatum van de saneringswerkzaamheden uiterlijk vijf werkdagen
voorafgaande aan deze aanvang schriftelijk aan ons te melden.
• Als er veranderingen optreden ten opzichte van de situatie zoals die op het meldingsformulier zijn
doorgegeven, dient u dit aan ons te melden. Afhankelijk van de aard van de verandering moet dit
onmiddellijk of binnen twee weken gebeuren. Z-19-362653 2
• Binnen twee weken na de afronding van de saneringswerkzaamheden dient u dit schriftelijk aan
ons te melden.
• Binnen acht weken na afronding van de saneringswerkzaamheden dient u het evaluatieverslag bij
ons in te dienen. Hierbij is het verplicht gebruik te maken van het evaluatieverslagformulier als
bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Regeling. Op het evaluatieverslag zal door Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland een beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Awb worden genomen.
• In de regio Zuid-Holland Zuid is de bodem verdacht op aanwezigheid van Perfluoroctaanzuur
(PFOA) en Perfluoroktaansulfanaat (PFOS). PFOA en PFOS maken onderdeel uit van de stoffenfamilie
poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). De aanwezigheid van deze stoffen in de grond geeft mogelijk
beperkingen bij hergebruik van eventueel vrijkomende grond. De beperkingen en mogelijkheden
voor hergebruik in Zuid-Holland Zuid van grond waarin PFOA en andere PFAS voorkomen zijn
aangegeven in de "Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond regio Zuid-Holland
Zuid" van 13 juni 2018 (zie tevens onze website www.ozhz.nl). Het landelijke beleid ten aanzien van
PFAS is weergegeven in het "Tijdelijk handelingskader PFAS-houdende grond en baggerspecie" van 8
juli 2019 (zie tevens Bodem+; www.bodemplus.nl).

Indien u met betrekking tot het voorgaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer
J. den Hartog, telefoonnummer (078) 770 3262. Bij afwezigheid kan contact worden opgenomen met
mevrouw C.A. Hoek-Bijmolen, telefoonnummer (078) 770 3241.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
C.A. (Claudia) Hoek-Bijmolen
Medewerker team ondergrond
Unit Juridisch Advies en Ondergrond

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht

CA.Hoek@ozhz.nl

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

078 770 32 41

www.ozhz.nl

06 23 52 56 63

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen.

