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Melding bodemverontreiniging/bodemsanering

     Doel van de melding

Meerdere opties mogelijk

0 Verzoek om beschikking ernst /spoedeisendheid op basis van nader onderzoek (artikel 29/37 Wbb). Vul onderdeel I in van dit 
meldingsformulier.

0 Verzoek conform artikel 28 Wbb om beschikking ernst/spoedeisendheid op basis van nader onderzoek (artikel 29/37 Wbb) en/of om 
instemming met saneringsplan (artikel 39 Wbb). Vul onderdeel I en II in van dit meldingsformulier.

0 Verzoek om instemming met deelsaneringsplan (artikel 40 Wbb). Vul onderdeel I en II in van dit meldingsformulier.
0 Verzoek om instemming met gefaseerde sanering (artikel 38 Wbb). Vul onderdeel I en II in van dit meldingsformulier.
0 Verzoek om met meerdere saneringen gelijktijdig te mogen beginnen. Vul onderdeel I en II in van dit meldingsformulier.
0 Melding van verontreiniging veroorzaakt na 1 januari 1987 (artikel 13/27 Wbb). Vul onderdeel I en II in van dit meldingsformulier.
0 Melding ongewoon voorval (artikel 30 Wbb en/of artikel 17.2 Wm). Vul onderdeel I en II in van dit meldingsformulier.
0 Melding door particulieren van een mogelijke bodemverontreiniging. Vul onderdeel I in van dit meldingsformulier.
0 Verzoek om instemming evaluatierapport (artikel 39c Wbb). Vul onderdeel I en III in van dit meldingsformulier.
0 Verzoek om instemming nazorgplan (artikel 39d Wbb). Vul onderdeel I en IV in van dit meldingsformulier.

N.B. Vergeet niet het formulier te ondertekenen op pagina 6.

Is vooroverleg gewenst naar aanleiding van de melding? 0 Ja 0 Nee

Gegevens melder

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Welke onderzoeksgegevens, rapportages en overige bescheiden worden ingediend?

Naam document      Opgesteld door (adviesbureau) Datum

1    Ingediende onderzoeksgegevens, rapportages en overige bescheiden

2    Vooroverleg

3    Betrokken partijen

Onderdeel I: Algemene gegevens



Gegevens opdrachtgever (indien ander dan de melder)

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Gegevens gemachtigde (indien sprake is van machtiging)
N.B. Als er sprake is van machtiging moet het machtigingsformulier dat aan het eind is opgenomen te worden ingevuld en ondertekend.

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Gegevens adviseur (indien ander dan gemachtigde)

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Adres en topografie

Omschrijving locatie

Adres

Postcode    Plaats

Gemeente

Topografische veldcoördinaten x en y    FR-code (indien bekend)

Kadastrale aanduiding en locatie

Kadastrale gemeente        Sectie

Nummers         Oppervlakte perceel

Percentage verontreinigd

Is de bodemverontreiniging gelegen binnen een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer?

0 Ja.
 Zo ja, wie  is bevoegd gezag in de zin van de Wet milieubeheer voor deze inrichting?
 
 0 Gemeente
 0 Provincie

0 Nee

Wat is de (vermoedelijke) oorzaak en wie is de (vermoedelijke) veroorzaker van de bodemverontreiniging (indien bekend)?

Wat is de vermoedelijke ontstaansperiode van de bodemverontreiniging?

Datum van    tot

4      Algemene gegevens
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Voeg bijlage toe met zakelijk of persoonlijk gerechtigden indien onderstaande ruimte niet toereikend is.

Eigenaren van de locatie

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Andere zakelijk of persoonlijk gerechtigden van de locatie (bijvoorbeeld erfpachter of huurder)

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Alleen invullen indien de verontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987.

Welke maatregelen (in de zin van artikel 13 Wet bodembescherming) zijn/worden getroffen om de bodemverontreiniging (en de directe gevolgen 
daarvan) zoveel mogelijk te beperken/ongedaan te maken?

5      Gerechtigden van de locatie

6      Nieuwe verontreiniging
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Onderdeel II: Gegevens ten behoeve van melding van een nieuwe verontreiniging, een melding 

ex artikel 28 en/of het aanvragen van instemming met een saneringsplan ex artikel 39 Wet

bodembescherming

1    Gebruik locatie

2    Saneringsdoelstelling

3    Financiële gegevens

Wat is de huidige bestemming van de locatie volgens het geldende bestemmingsplan? 

0 Wonen  0 Bedrijfsdoeleinden  0 Gemengde doeleinden 0 Maatschappelijke doeleinden
0 Horeca  0 Detailhandel  0 Sport en recreatie  0 Verkeersstroomfunctie
0 Water/vaarwegen 0 Groenvoorzieningen  0 Agrarisch  0 Volkstuinen
0 Natuurgebied 0  Verkeer en verblijf (30 km zone) 

0 Anders, namelijk

Wat is het gebruik van de locatie op dit moment en in de toekomst?

Huidig gebruik Toekomstig gebruik
0    0  Woongebied
0    0  Agrarisch gebied
0    0  Volkstuinen
0    0  Braakliggend terrein
0    0  Natuurgebied
0    0  Openbaar groen
0    0  Bedrijfsterrein
0    0  Recreatiegebied
0    0  Stortplaats
0    0  Vervoersfunctie (wegen, water, enz.)
0    0  Bijzondere doeleinden (bijv. speelplaats, school)

0    0  Anders, namelijk

Welk saneringsresultaat dient op basis van het saneringsplan voor de bovengrond te worden bereikt?
0 Volledige verwijdering verontreiniging. Geef de kwaliteit van de aanvulgrond op:
0 Gericht op functie met realisatie leeflaag. Geef de kwaliteit van de leeglaag op:
0 Niet van toepassing, want de bovengrond wordt niet gesaneerd.

0 Anders, namelijk

Welk saneringsresultaat dient op basis van het saneringsplan voor de ondergrond te worden bereikt?
0 Volledige verwijdering verontreiniging
0 Stabiele eindsituatie met grote restverontreiniging
0 Stabiele eindsituatie met kleine restverontreiniging
0 Restverontreiniging met monitoring
0 IBC-sanering
0 Niet van toepassing, want de bovengrond wordt niet gesaneerd.

0 Anders, namelijk

Hoe hoog zijn de geraamde kosten inclusief BTW van de sanering en, indien aan de orde, de nazorg?           €

Geef een overzicht van de financiële middelen ter dekking van de saneringskosten. Vermeld indien aan de orde ook de nazorg waaruit de herkomst 
van het eigen en vreemde vermogen blijkt en het (eventuele) gebruik van een borgstellingsregeling of een fiscale reservering wordt vermeld. Voeg 
eventuele bijlagen toe waaruit dit blijkt.
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Onderdeel III: Gegevens ten behoeve van melding van een evaluatieverslag ex artikel 39c Wet 

bodembescherming

Onderdeel IV: Gegevens ten behoeve van melding van een nazorgplan ex artikel 39d Wet 

bodembescherming

1    Evaluatie

1    Nazorg

Is de bestemming of de functie van de locatie of de directe omgeving na de melding van het saneringsplan gewijzigd?
0 Nee  
0 Ja. Wat is de gewijzigde bestemming/functie?

In welke periode is de sanering uitgevoerd? Datum van    tot

Om wat voor type sanering gaat het? (meerdere opties mogelijk)

0 Sanering gehele geval 0 Deelsananering 0 Gefaseerde sanering  0 Gelijktijdige sanering van meerdere gevallen

Om welke evaluatie gaat het?
0 Eindevaluatie 
0 Tussenevaluatie die betrekking heeft op de volgende fase van sanering:

Is de saneringsdoelstelling voor de vaste bodem die in het saneringsplan is beschreven gehaald?
0 Ja. 
0 Nee, waarom niet?

Is de saneringsdoelstelling voor het grondwater die in het saneringsplan is beschreven gehaald?
0 Ja. 
0 Nee, waarom niet?

Welke terugsaneerwaarde is bereikt?
Vaste bodem  0 Volledige verwijdering (beneden streefwaarde/achtergrondwaarde)
    0 Niet van toepassing, want de vaste bodem wordt niet gesaneerd.

    0 Gebruikswaarde/leeflaag bij functie

    0 Anders, namelijk:

Grondwater  0 Volledige verwijdering (beneden streefwaarde/achtergrondwaarde)
    0 Restverontreiniging met monitoring
    0 IBC-sanering
    0 Niet van toepassing, want de ondergrond wordt niet gesaneerd.
    0 Stabiele eindsituatie met restverontreiniging 0 Klein 0 Groot

    0 Anders, namelijk:

Wat zijn de werkelijke kosten inclusief BTW van de sanering?           €

Is de restverontreiniging qua aard en omvang, zoals in het saneringsplan is beschreven?
0 Ja  
0 Nee. Waarom niet?

De restverontreiniging betreft de volgende stoffen:

Er is sprake van: (meerdere antwoorden mogelijk)

0 Passieve nazorg (gebruiksbeperkingen, registratie etc.)
0 Actieve nazorg (monitoring e.d.) waarvoor de melder verantwoordelijk is.
0 Actieve nazorg (monitoring e.d.) waarvoor de melder niet verantwoordelijk is, maar een andere partij die in het nazorgplan is aangewzen.

Wat zijn de werkelijke nazorgkosten, inclusief BTW?



Indien sprake is van actieve nazorg, geef dan een overzicht van de financiële middelen ter dekking van de nazorgkosten waaruit de herkomst van het 
eigen en vreemde vermogen blijkt en het (eventuele) gebruik van een borgstellingsregeling of een fiscale reservering wordt vermeld. Voeg eventuele
bijlagen toe waaruit dit blijkt.

Is de restverontreiniging aanwezig op percelen van derden?
0 Nee  
0 Ja. Vul hieronder de gegevens van derden in

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Soort recht op de locatie

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Soort recht op de locatie

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Contactpersoon

Telefoon    E-mail

Soort recht op de locatie

      Datum en ondertekening

Handtekening melder/gemachtigde

DatumPlaats

Bij dit formulier dienen de volgende bescheiden te worden ingevuld of aangeleverd.
- Kadastrale situatietekening, niet ouder dan drie maanden.
- Onderzoeken en rapportages.
- Eventuele machtiging.

Het afgedrukte formulier met de bijlagen graag ondertekenen en via de post verzenden naar:
Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
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 Indieningvereisten (in 3-voud) 
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      Datum en ondertekening

1   De ondergetekende (gegevens melder)

2   machtigt hierbij (gegevens gemachtigde)

Naam en functie

Handtekening

DatumPlaats

Naam en voorletters

Adres

Postode     Plaats

Naam
(indien adviseur, dan naam adviesbureau en adviseur vermelden)

Adres

Postode     Plaats

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Machtiging bodemonderzoek/bodemsanering

om de noodzakelijke meldingen en overige handelingen te verrichten die op grond van de Wet bodembescherming nodig zijn vanwege de bodem-
verontreiniging en/of bodemsanering ter plaatse van perceel gelegen aan:

Adres

Postode     Plaats

Gevalscode (indien bekend)

Kadastrale gemeente      Sectie

Nummers


