FORMULIER MELDING
BODEMVERONTREINIGING/BODEMSANERING

____

pro vincie

GELDERLAND

IN TE VULLEN DOOR MELDER
01 Melding volgens artikel Wbb1

: 028
029
013
013-27
013-30

.

041
0

melding, voornemen saneren, verplaatsen of verminderen van de
verontreiniging veroorzaakt v55r 1987.
melding nader onderzoek naar verontreiniging veroorzaakt vôôr 1987
(geen voornemen tot saneren).
melding van verontreiniging veroorzaakt tussen 1987 en 1995
melding van verontreiniging veroorzaakt na 1 januari 1995
melding van een verontreiniging veroorzaakt t.g.v. een ongewoon
voorval/calamiteit
melding door burgemeester en wethouders van verontr. veroorzaakt
vdôr 1987
melding door particulieren m.b.t. een mogelijke bodemverontreiniging

02 Melder:
Naam

Adres

...............

Postcode/woonplaats
Contactpersoon
Hoedanigheid
(bv. gebruiker/adviseur, enz.)

................

PLL
9i.7W
Telefoonnummer:

:

Locatiegegevens:
03 Adres locatie
04

Postcode/plaats locatie

.
05

Nadere aanduiding

06 Eigenaar locatie:
Naam
Rechtsvorm
Adres
Postcode/woonplaats
Contactpersoon
Locatie in eigendom sinds
Zijn er nog andere zakelijk of
persoonlijk gerechtigden?
Zo ja, specificatie bijvoegen

-

.................4...
.

.....................................................................................................................

.........

..................................................................................................................

..............

/J.Ca~,

...............................

............. .................................................

...........................................
........................................................
4Sf2.
Telefoonnummer ......
............................................
.jnee
(naam, adres en juridische hoedanigheid van de zakelijk of persoonlijk gerechtigde)

•2

07 Topografische veldcoördinaten
08 Kadastrale gemeente

sectie

09 Huidige bestemming

nr

/J

.............................................

......................................
6t-'
.
.................... . .......................... .....

10 Huidig gebruik
11 Toekomstig gebruik

.....................................

12 Gebruik omgeving
13 Gelegen in grondw.besch.gebied

1

aankruisen wat van toepassing is

.

Xpee

Verontrei n igi ngsgegevens:
14

15 (Vermoedelijke) veroorzaker van de verontreiniging:
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Contactpersoon
Bedrijfscategorie veroorzaker (md. SBI-code)

. ...............................................................................................................

.......................................................... Telefoonnummer:
. ....................................................................................................................

.......................

16 Oorzaak van de verontreiniging
17

Verspreidingsroute

18 Is een bodemonderzoek uitgevoerd?
Zo ja, onderzoeksrapporten bijvoegen.

. ....................................................................................................................

: ja/nv

19 Indien een nader onderzoek is uitgevoerd,
hoe groot is het grootste oppervlak waarbij
de interventiewaarde wordt overschreden?

: aantal m2:

20 Heeft u een vergunning op grond van de
Wet milieubeheer?

: )1'nee

Zo ja, wanneer en door wie is deze afgegeven?

fl

ONDERSTAANDE VRAGEN ALLEEN INVULLEN INDIEN DE MELDING BETREKKING HEEFT OP ART.28 Wbb

21 Heeft u een overeenkomst met de Stichting BSB? (zie toelichting)
Zo nee, bent u voornemens deze overeenkomst te sluiten

7nee
jnee

Opdrachtgever sanering:
22 Naam
Rechtsvorm
Adres
.
Postcode/plaats
Contactpersoon
.............................................................. Telefoonnummer ................................

............................................................................................................................

. ............................................................................................................................

23 Is bij de voorgestelde saneringsvariant sprake van een: (zie toelichting)
volledige sanering van het geval van bodemverontreiniging
gefaseerde aanpak van het geval van bodemverontreiniging
een deelsanering van het geval van bodemverontreiniging
een maatregel gericht op de tijdelijke beveiliging van het geval van bodemverontreiniging

J/nee
!aïnee
ja/nè
Jnee

24 Wordt bij de (deel)sanering uitgegaan van het herstel van de funktionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier i

ja/

-

-

-

-

25 Zijn er spoedeisende argumenten om de beschikking inzake goedkeunng saneringsplan
met onmiddellijke ingang van kracht te verklaren (zie toelichting)

OB

nee

ONDERSTAANDE VRAGEN INVULLEN INDIEN OM EEN VERKORTE PROCEDURE WORDT VERZOCHT (zie toelichting)

26 Wilt u in aanmerking komen voor de verkorte procedure

:

27 Zijn er minder dan 6 bekende belanghebbenden bij het onderzoek enof het saneringsplan betrokken

: ja/é

28 Is de lijst van bekende belanghebbenden opgenomen in het saneringsplan en is deze lijst compleet

:

29 Is voorafgaand aan de melding aandacht geschonken aan voorlichting van belanghebbenden

: ja/rjè

ja/ç

Jnee

30 Ligt het geval van bodemverontreiniging binnen de begrenzing van het terrein van de opdrachtgever : ja/r$
31 Verwacht u op basis van het uitgevoerde onderzoek dat de verontreiniging de terreingrens
de eerste 4 jaar niet zal overschrijden
(N.B. deze vraag is alleen van toepassing indien (tevens) een saneringsplan wordt ingediend)
32 Wordt bij de (deel)sanenng uitgegaan van het herstel van de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier

Naar waarheid ingevuld : datum

cj/

handtekening melder:

Het volledig ingevuld meldingformulier edeër te leggen bescheid dient u te zenden aan:
Provincie Gelderland
Dienst Milieu en Water
Onderafdeling Bodemsanering
Postbus 9090
6800GX ARNHEM
Telefax: (026) 359 94 80

: ja/re

: ja/nee

CHECKLIST VOOR DE OVER TE LEGGEN BESCHEIDEN
Bij melding volgens artikel 28 en 29 Wbb (melding i.v.m. saneren, verplaatsen of verminderen van de
verontreiniging of melding nader onderzoek):
meldingformulier
gewaarmerkte kadastraal uittreksel + gewaarmerkte kadastrale kaart, waarop de streefwaarde-contour van de
verontreinigingen in de vaste bodem staat aangegeven
-

-

Bij een niet-ernstige verontreiniging:
rapportage uitgevoerd bodemonderzoek (in vijfvoud)
Bij een ernstige verontreiniging:
rapportage nader bodemonderzoek conform NO-protocollen (in vijfvoud)
en direct of op termijn:
saneringsplan' (inclusief onderzoeksrapporten) (in vijfvoud)
-

-

-

Bij melding volgens artikelen 13 en 27 Wbb (melding van recente gevallen (ontstaan na 1987»:
meldingformulier
saneringsplan3 of evaluatierapport (in vijfvoud)

.

-

-

Bij melding volgens artikelen 13 en 30 Wbb (melding van een ongewoon voorval/calamiteit):
meldingformulier

-

Bij melding volgens artikel 41 Wbb (melding door burgemeester en wethouders):
meldingformulier
onderzoeksrapport(en) indien bodemonderzoek(en) is/zijn uitgevoerd

-

-

Bij overige meldingen:
meldingformulier

-

aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend: Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor een melding niet-ontvankelijk
te verklaren of de beschikkingstermijn te schorsen, indien de bij de melding verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de
beoordeling van de melding of de voorbereiding van de beschikking. De melding kan, nadat de melder de gelegenheid heeft gehad binnen
een door ons gestelde termijn de melding aan te vullen en hij dit niet doet, door ons buiten behandeling worden gelaten.

Door de provincie in te vullen
Mate van verontreiniging

Kader van aanpak

o ernstig
o mogelijk ernstig
o niet ernstig
o anders, te weten..............

Urgentie:

DSDP

DBSB

DSDD

0 zeer urgent

o urgent
o niet urgent
o n.v.t.

0 Overig..................

Contactpersoon bodemsanering
Datum ontvangst

.

MW-nummer
Gevalsnummer

/G E/

Opgenomen in milieuprogramma : ja/nee
Melding compleet

: ja/nee

Termijn ontwerpbeschikking
Project afgesloten

: ja/nee
November 1996

voor de over te leggen gegevens voor het saneringsonderzoek en saneringsplan verwijzen wij u naar de herziene Wet bodembescherming
(Staatsbiad 1994, 374), de Circulaire tweede fase van inwerkingtreding saneringsplan Wet bodembescherming (d.d. 22 december 1994), de
Provinciale milieuverordening Gelderland (d.d. 1 januari 1997) en naar de Algemene richtlijnen voor het saneren van "bestaande" ernstige
gevallen van bodemverontreiniging (vooroorzaakt voor 1987) in de provincie Gelderland (d.d. januari 1997).

