
Graag even uw aandacht voor het volgende: 
U kunt dit formulier invullen door op het veld te klikken of de tabtoets te gebruiken en dan de gevraagde gegevens te typen. 
U kunt het formulier in Adobe Reader versie 7 of 8 opslaan en eventueel op een later moment aanvullen. In oudere versies 
van de Adobe Reader kunt u het formulier niet opslaan.  
  
Als u het formulier geheel hebt ingevuld, klikt u op de afdrukknop en volgt de verdere instructies.   
Het is niet toegestaan om het bestand als bijlage bij een e-mail aan de gemeente terug te zenden.  
  
Heeft u vragen over dit formulier? Dan kunt u bellen met 14 058

Melding (wijziging) start-/einddatum, bodem- sanering of  
wijziging/afwijking saneringsplan 

1 Gegevens melder

Naam

Contactpersoon

Tefoon

E-mail

2 Gegevens sanering

Adres

Postcode en plaats

LW-code            LW/0080/

Saneringslocatie

3 Doel van de melding

Startdatum sanering

Uitstel startdatum sanering tot 

Gewijzigde startdatum sanering

Bereiken einddiepte ontgraving

Einde sanering

Melding kwaliteitsgegevens 
aanvul-/hergebruiksgrond. 
Aantal bijlagen:

Afwijking van saneringsplan, 
namelijk

Twee weken voor de startdatum melden

Terstond melden

Twee weken voor de startdatum melden

Terstond melden

Terstond melden

Zodra SCG advies of analyseresulaten binnen  
zijn melden, in ieder geval voordat grond wordt 
toegepast.

Maximaal 2 dagen na afronding sanering melden.

Vervolg op blad 2

692



E-mail

Telefoon

Postcode en plaats

Adres

Contactpersoon

Het afgedrukte formulier ondertekenen en met de bijlagen graag via de post verzenden naar: 
Gemeente Leeuwarden 
Milieu 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 
  
Handtekening van genoemde onder 1:

 Datum

4  Overige gegevens

Uitvoerder sanering

Contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

5  Milieukundige begeleiding


Graag even uw aandacht voor het volgende:
U kunt dit formulier invullen door op het veld te klikken of de tabtoets te gebruiken en dan de gevraagde gegevens te typen. U kunt het formulier in Adobe Reader versie 7 of 8 opslaan en eventueel op een later moment aanvullen. In oudere versies van de Adobe Reader kunt u het formulier niet opslaan. 
 
Als u het formulier geheel hebt ingevuld, klikt u op de afdrukknop en volgt de verdere instructies.  
Het is niet toegestaan om het bestand als bijlage bij een e-mail aan de gemeente terug te zenden. 
 
Heeft u vragen over dit formulier? Dan kunt u bellen met 14 058
Melding (wijziging) start-/einddatum, bodem- sanering of 
wijziging/afwijking saneringsplan 
1 Gegevens melder
2 Gegevens sanering
3 Doel van de melding
Twee weken voor de startdatum melden
Terstond melden
Twee weken voor de startdatum melden
Terstond melden
Terstond melden
Zodra SCG advies of analyseresulaten binnen 
zijn melden, in ieder geval voordat grond wordt
toegepast.
Maximaal 2 dagen na afronding sanering melden.
Vervolg op blad 2
692
Het afgedrukte formulier ondertekenen en met de bijlagen graag via de post verzenden naar:
Gemeente Leeuwarden
Milieu
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
 
Handtekening van genoemde onder 1:
4  Overige gegevens
5  Milieukundige begeleiding
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