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Locatie: Gevers Deynootweg 1274 b 

Gemeente: Den Haag 

Locatiecode:  

Datum: 6 maart 2019 

Omschrijving 

Er is geen informatie bekend. Dit wil niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging    X 

Er zijn geen gegevens geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks X 

Er zijn ondergrondse opslagtanks aanwezig, deze zijn in gebruik  

Er is een ondergrondse opslagtank aanwezig, deze is buiten gebruik   

Er is een ondergrondse opslagtank aanwezig, deze is buiten gebruik en gesaneerd door een 
KIWA erkend bedrijf   

Er is een HBO tank verwijderd  

De tank is verwijderd door een KIWA-erkend bedrijf    

Er is historisch onderzoek uitgevoerd. Bodemonderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van 
bodemverontreiniging 

 

Op de locatie heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. De informatie is echter verouderd. 
Bodemonderzoek zal moeten uitwijzen wat de huidige bodemkwaliteit is  

   

Op basis van historische bestanden (KvK) blijkt dat in het verleden mogelijk bedrijfsactiviteiten 
hebben plaatsgevonden, die geleid kunnen hebben tot een bodemverontreiniging  

  

Op de locatie heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. Er is geen sprake van ernstige 
bodemverontreiniging 

 

Op de locatie heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. Nader onderzoek is noodzakelijk  

Op de locatie heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. Er is sprake van een ernstige 
bodemverontreiniging  

 

Op de locatie heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. Er is sprake van een ernstige 
bodemverontreiniging. Een en ander is vastgelegd in een beschikking Wet bodembescherming 

 

Op de locatie heeft een functionele bodemsanering plaatsgevonden. Dit houdt in dat (een deel 
van) de verontreiniging is geïsoleerd door middel van een leeflaag/de bebouwing. Er is nog een 
restverontreiniging aanwezig. De isolatiemaatregel dient in stand gehouden te worden 

 

Op de locatie heeft een multifunctionele bodemsanering plaatsgevonden. Dit houdt in dat de 
verontreiniging geheel is verwijderd 

 

De locatie valt in een grondwaterverontreiniging van     



 
 
Opmerkingen 
Het kan zijn dat een onderzoek of een sanering zich heeft gericht op een specifieke verontreiniging. Het 
is in zo’n geval mogelijk dat er nog een andere verontreiniging op de locatie aanwezig is. Een voorbeeld 
hiervan is een tankstation dat zich alleen richt op olieproducten. 
 
Een bodemonderzoek is altijd een momentopname. De gemeente hanteert een grens van 2 tot 5 jaar 
voor de geldigheid van een onderzoek, afhankelijk van de eventuele activiteiten die op een locatie 
hebben plaatsgevonden. 
 
Ook wanneer een bodemonderzoek van recente datum is, kan het zijn dat alsnog aanvullend onderzoek 
wordt vereist, bijvoorbeeld wanneer de bestemming of functie van een locatie wijzigt of in het kader van 
het aanvragen van een bouwvergunning.  
 
De in bovenstaande tabel aangekruiste onderwerpen zijn van toepassing op de bovenstaande locatie. 
 
De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor de verstrekte informatie. Aan de verstrekte 
informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 
 
Om dossiers in te zien, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden via e-mailadres 
Vergunningen@odh.nl. 


