MELDINGENFORMULIER
WIJZIGING GRONDSANERING OF GRONDWATERSANERING
Wij nemen uitsluitend volledig ingevulde formulieren in behandeling. Dit formulier uiterlijk
twee weken vóór aanvang van de wijziging mailen naar info@omwb.nl

1.

Soort melding

BUS (Besluit Uniforme Saneringen)
NB-code
Datum ontvangst door bevoegd gezag

SEB (Sanering in Eigen Beheer)
NB-code
Datum beschikking
Kenmerk beschikkinig

Zorgplichtsanering (Wm of Wbb)
MpM-nummer (Wm)
NB-code (Wbb)
Datum plan van aanpak
Kenmerk plan van aanpak

2.

Gegevens melder

Naam

of gemachtigde

Telefoon

Fax

E-mail
Contactpersoon

3.

4.

Gegevens sanering

Locatienaam
Straat

Huisnummer

Woonplaats

Postcode

Beschrijving
wijziging
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5.

Regels melden

Wijzigingen cq. afwijkingen die u onmiddellijk ná het constateren ervan bij ons

wijziging

moet melden, zijn:
a. wijziging van de categorie uniforme saneringen (ingeval van BUS);
b. wijziging van de saneringsaanpak;
c. wijziging van de te realiseren aspecten van de sanering zoals:
- grootte van de verontreinigde bodemoppervlakte van de saneringslocatie
- aard en omvang van de verontreinigingen
- hoeveelheid, kwaliteit en afvoerbestemming van bij de sanering 		
vrijkomende verontreinigde grond, grondwater en baggerspecie;
- hoeveelheid en kwaliteit van de aan te voeren grond of baggerspecie;
d. wijziging van het saneringsresultaat;
e. wijzigingen van persoons- en adresgegevens;
f. de verwachte dan wel de feitelijke aanvangsdatum van de sanering;
Wanneer sprake is van actuele risico’s als gevolg van de aangetroffen 		
verontreinigingssituatie of calamiteiten bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden, moet u dit on-middellijk nadat van deze risico’s is gebleken
aan ons melen.
Wijzigingen die u binnen 2 weken ná het constateren ervan bij ons moet
melden, zijn:
a. het uitgevoerde bodemonderzoek;
b. gegevens over de feitelijke situatie, waartoe in ieder geval behoren:
1. de kadastrale gegevens met betrekking tot de saneringslocatie;
2. de gegevens omtrent het huidige en toekomstige gebruik van 		
de saneringslocatie;
3. de verwachte dan wel de feitelijke einddatum van de sanering.

Verklaring en ondertekening
Naar waarheid ingevuld,
Naam

Datum

Plaats

Handtekening
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