
Saneringsverslag en/of nazorgplan
 

Digitale handtekening:
 



 

Saneringsverslag en/of nazorgplan
 

 

Doel van het formulier
Met dit formulier dient u een melding in op grond van de Wet bodembescherming voor een saneringsverslag en/of nazorgplan.  U hoeft dit
formulier alleen in te dienen als is ingestemd met een saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen in het kader van het Besluit
Uniforme Saneringen). 

 



Soort melding
Wat voor een melding betreft het? Saneringsverslag grondwater

Behorend bij: Deelsanering
 

Melden aan
Keuze Omgevingsdienst Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

 

 

Gegevens sanering en locatie, kenmerk beschikking op saneringsplan

Locatie code NB078100022

Datum beschikking 11-08-2021 Kenmerk beschikking Z.219310 / D.797699

Is de postcode locatie bekend? Ja

Postcode 5664 AD Huisnr 25-26 Toevoeging  

Straat Parallelweg

Plaats Geldrop

 

 

Zijn voorafgaand aan de sanering tijdelijke beveiligingsmaatregelen getroffen? Ja
 

Welke van de volgende meldingen zijn bij het bevoegd gezag gedaan?
Alle van toepassing zijnde meldingen moeten worden verricht

Meldingsformulier start grondsanering en/of grondwatersanering
Meldingsformulier einde grondsanering en/of grondwatersanering

 

Vragen of contact
Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail naar
ODZOB of via telefoonnummer 088 369 03 69.
 

    



Wijzigingen c.q. afwijkingen van het saneringsplan
 

Zijn er voorafgaand of tijdens de uitvoering van de sanering wijzigingen c.q. afwijkingen
van het saneringsplan gemeld bij het bevoegd gezag?

Nee, geen wijzigingen c.q. afwijkingen opgetreden
 

 

    



Omvang van de sanering (wat en hoeveel is er gesaneerd?)

 

Stof in het grondwater Oppervlakte > I (m2) Bodemvolume > I (m3) Regel toevoegen

VOCl (omvang niet verminderd) 650 5000
 

 

Uitgevoerde sanering van de ondergrond
Mate van verontreiniging Grote restverontreiniging (nagenoeg stabiel of stabiel binnen 30

jaar)

Kwetsbare objecten in omgeving
Zijn er kwestbare objecten in de omgeving? Nee

Stabiliteit (eind)situatie
Is conform de VKB-protocollen bepaald of de (eind)situatie stabiel
is?

Nee

Toelichting

Niet bij onderhavige "sanering" dit betrof het inzetten van een tegenbemaling om de verontreiniging

    



Gegevens met betrekking tot de grondwatersanering

Onttrokken hoeveelheid grondwater (m3) 12000

Debiet van de onttrekking (m3/uur) 15

Effecten van de onttrekking op de grondwater-stand in de omgeving

niet bepaald, DSP enkel opgesteld mbt tegenbemaling, grondwaterstand daalde wel tijdens bronnering aanleg
waterbergingskelder.

Kwaliteit van het onttrokken grondwater

voldeed aan lozingsnormen

Bestemming van het onttrokken grondwater Vuilwaterriool

    



Kosten sanering
 Bedrag in euro’s (incl. BTW)        % betaald door de overheid

Actieve sanering (werkelijk) 0  

Monitoring tijdens sanering
(t.b.v. aantonen stabiele eindsituatie)
(werkelijk)

10.000 100

    



Restverontreinigingen
Zijn er verontreinigingen achtergebleven boven de interventiewaarde? Ja, in het grondwater

 Oppervlakte (m2) Bodemvolume (m3)

Achtergebleven verontreiniging in het grondwater    650 5000
 



Nazorgmaatregelen

Nazorgmaatregelen (Eventueel nader omschrijven in nazorgplan) Niet van toepassing

Beperking gebruik na sanering
Beperking gebruik Niet van toepassing

    



Aanvrager

De aanvraag/melding/verzoek is voor een ander

Wie is die ander? bedrijf of instelling

Bent u gemachtigd? Ja

 

    

Bedrijf/instelling (gemachtigde)

Naam bedrijf of instelling Geofoxx

LET OP: alleen als uw machtiging eHerkenning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het vestigingsnummer in

Inschrijvingsnummer KvK 06056452 Vestigingsnr.  Kvk nr en Vestigingsnr

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s) W.

Achternaam Wijnja

Telefoonnr (06) 51 74 39 31

E-mailadres
(gemachtigde)

w.wijnja@geofoxx.nl

Controle E-mailadres w.wijnja@geofoxx.nl

Namens bedrijf/instelling (opdrachtgever)

Naam bedrijf of instelling gemeente Geldrop-Mierlo

Inschrijvingsnummer KvK 17272524 Vestigingsnr.  Kvk nr en Vestigingsnr

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s) J.

Voorvoegsel(s) van der

Achternaam Zanden

Telefoonnr (06) 34 16 67 42

E-mailadres
(opdrachtgever)

j.v.d.zanden@geldrop-mierlo.nl

Controle E-mailadres j.v.d.zanden@geldrop-mierlo.nl

    

Uw adresgegevens
Adresgegevens (gemachtigde)

Gebruikt u een postbusadres?
(gemachtigde)

Ja

Is dit een nederlands adres/postbus?
(gemachtigde)

Ja

Postbusadres (gemachtigde)

Na invoeren van postcode en huisnr/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode 5001 CE Postbusnr. 2205

Plaats Tilburg

Gemeente Tilburg

Adresgegevens (opdrachtgever)

http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/


Gebruikt u een postbusadres?
(opdrachtgever)

Ja

Is dit een nederlands adres/postbus?
(opdrachtgever)

Ja

Postbusadres (opdrachtgever)

Na invoeren van postcode en huisnr/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode 5660 GA Postbusnr. 10101

Plaats Geldrop

Gemeente Geldrop-Mierlo

Gegevens eigenaar terrein

Is de opdrachtgever tevens de eigenaar? Ja

Zijn er meerdere eigenaren? Nee

Adresgegevens eigenaar terrein

Postcode 5664 GC Huisnr 2 Toevoeging  

Straat De Meent

Plaats Geldrop

Gegevens gebruiker terrein
Wie is(zijn) de gebruiker(s) van het terrein? De opdrachtgever

Zijn er meerdere gebruikers? Nee

Adresgegevens gebruiker terrein

Postcode 5664 GC Huisnr 2 Toevoeging  

Straat De Meent

Plaats Geldrop

    

 

Verplichte bijlagen
Het saneringsverslag bevat:
(aanvinken wat van toepassing is)

Lijst van gecertificeerde personen Kwalibo
 

Saneringsverslag (conform checklist saneringsverslag)

90191130_7990219_20210408_d1RAP.pdf

Voorbeeld Machtigingsformulier

Voorbeeld Machtigingsformulier

Machtigingsformulier

90191130_7990220_machtiging_ondertekend.pdf

Separate kadastrale kaart (max. 3 maanden oud) met interventiewaardencontour restverontreiniging grondwater (ná sanering)

90191130_7990221_scan_(008).pdf

Separate kadastrale kaart (max. 3 maanden oud) met met de contouren van de gesaneerde locatie

90191130_7990222_scan_(008).pdf

Kadastrale uitdraai (max. 3 maanden oud) waaruit eigendomssituatie blijkt van de percelen binnen de interventiewaardencontour
restverontreiniging grond en/of grondwater (ná sanering)

90191130_7990223_kadastrale_gegevens.pdf

Kadastrale uitdraai (max. 3 maanden oud) waaruit eigendomssituatie blijkt van de percelen binnen de oorspronkelijke
interventiewaardencontour grond en/of grondwater (vóór sanering)

https://www.odzob.nl/overheden/vergunningverlening/bodem/formulieren-en-meldingen-wet-bodembescherming


90191130_7990224_kadastrale_gegevens.pdf

Is er grond aangevoerd? Nee

Optionele bijlagen
Maximaal 5 (geen gezipte bestanden)

Omschrijving Selecteer bijlage Regel toevoegen
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