
Pagina 1 van 3 

Aanvraagformulier Algemeen Wet 
bodembescherming 
Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen 
uploaden via dit webformulier. 

(* Indien de aanvraag incorrect of onvolledig is ingevuld, nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Wij stellen u dan in de 
gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Wij streven een zo efficiënt mogelijke afhandeling van uw aanvraag na). 

1. Algemene gegevens

1a. Locatie 

locatiecode: 

locatienaam: 

straat: huisnummer: toevoeging: 
postcode: plaats: 
gemeente: 
 

Toelichting: locatie  
Een locatie is een eenheid met een vermoeden of bewezen verontreiniging van de bodem, die als één geheel binnen 
een saneringstraject van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) wordt aangepakt. 

1b. Melder / opdrachtgever 

(bedrijfs-)naam: 
contactpersoon: 
straat: huisnummer: toevoeging: 
postadres: 
postcode: plaats: 
telefoon: mobiele telefoon: 
e-mail:
rol:
KvK-nummer:
vestigingsnummer:
 

Toelichting: melder en gemachtigde/adviseur  
Bij meldingen artikel 27 en 28 Wbb is de melder veelal ook de initiatiefnemer/opdrachtgever van het bodemonderzoek of de 
bodemsanering. De melder is daarbij eerstverantwoordelijke voor het bevoegd gezag Wbb. Als de initiatiefnemer een adviseur 
machtigt om de zaken met betrekking tot deze melding te behartigen, dan moet het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier 
(formulier E) als bijlage worden toegevoegd. In dit geval kan het meldingsformulier worden ondertekend door de gemachtigde, maar 
de melder blijft verantwoordelijk.  
Rol: eigenaar, gebruiker, saneerder, gemeente, projectontwikkelaar, anders.

1c. Gemachtigde / adviseur (in geval van een machtiging formulier E meesturen) 

(bedrijfs-)naam: 
contactpersoon: 
straat: huisnummer: toevoeging: 
postadres: 
postcode: plaats: 
telefoon: mobiele telefoon: 
e-mail:
rol:
KvK-nummer:
vestigingsnummer:
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1d. Eigenaar locatie  invullen indien anders dan de melder / opdrachtgever 
 

kadastrale gegevens: sectie: nummer: 
(bedrijfs-)naam: 
contactpersoon: 
straat: huisnummer: toevoeging: 
postadres: 
postcode: plaats: 
telefoon: mobiele telefoon: 
e-mail:
rol:
KvK-nummer:
vestigingsnummer:
 

Toelichting: eigenaar  
Indien er meerdere eigenaren zijn of de verontreiniging zich op meerdere percelen bevindt, dient u de naam van de eigenaren en 
het adres per kadastraal nummer aan te geven in een bijlage, voorzover dit nog niet blijkt uit de geuploadde kadastrale gegevens.  

1e. Zijn er nog andere belanghebbenden? 
Ja (extra bijlage uploaden met naam, adres en rol belanghebbende(n)) Nee 

Toelichting: belanghebbenden  
Indien het bekend is dat er andere belanghebbenden met betrekking tot het terrein zijn, dient u dat hier aan te geven. Onder 
belanghebbende wordt verstaan: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken en/of de werking van het besluit hem 
treft. Indien de melder niet de eigenaar van de locatie is de eigenaar van de locatie in dit geval een belanghebbende.  

   Ja Nee 1f. Strekt de verontreiniging zich uit buiten de locatie? 

2. Type aanvraag Wet bodembescherming
Landbodems In te vullen en

up te loaden 
formulieren 

Mee te sturen 
bijlagen 

Melding door het college van Burgemeester en Wethouders van een 
gemeente bij vermoeden van ernstige bodemverontreiniging (art. 41 Wbb) 

A 1,2 en 3  
 

Melding bodemverontreiniging derden (beoordelen 
bodemonderzoeksrapport; geen beschikking) 

A 1,2 en 3 

Vaststelling ernst en spoedeisendheid van verontreiniging veroorzaakt vóór 
1987 (art. 28, 29 en 37 Wbb) 

A 1, 2 en 3 

Instemming met saneringsplan (art. 28 en 39 Wbb)  * A en B 1, 4, 5 en 6 

Instemming met deelsaneringsplan (art. 28 en 40 Wbb A en B 1, 4, 5 en 6 

Indiening interim- of evaluatieverslag sanering (39c Wbb) en/of nazorgplan 
(39d, evt. 39f Wbb) 

C 1 en 7 

Indiening monitoringsrapport D 8 

* Ook vaststellen ernst en spoedeisendheid aankruisen als deze nog niet eerder zijn vastgesteld.

Waterbodems  Formulieren Toe te voegen 
bijlagen 

Vaststelling ernst en spoedeisendheid van verontreiniging waterbodem 
veroorzaakt vóór 1987 (art. 28, 29 en 37 Wbb)  

A 1, 2 en 3 

Instemming met saneringsplan waterbodem (art.28 en 63e Wbb) B 1, 4, 5 en 6 

Indiening evaluatieverslag sanering C 1 en 7 

Zorgplichtgeval en ongewoon voorval van verontreiniging Formulieren Toe te voegen 
bijlagen 

Melding van zorgplichtgeval van verontreiniging (art.13 jo 27 Wbb) en 
instemming plan van aanpak  

A 1 en 9 

Indiening evaluatieverslag zorgplichtgeval C 7 

Melding van verontreiniging veroorzaakt door een ongewoon voorval 
(art. 30 en/of 33 Wbb)  

A 1 en evt. 9 
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2. Bijlagen 
U kunt de verplichte bijlagen uploaden via ons webformulier:

1. Kadastrale kaart waarop de contouren worden weergegeven (zoals aangegeven bij de
vragen in de formulieren), inclusief kadastraal uittreksel met eigendomsituatie (meerdere
eigenaren en zakelijk gerechtigden)

2. Rapportage historisch/verkennend bodemonderzoek
3. Rapportage nader onderzoek
4. Saneringsonderzoek
5. (Deel)saneringsplan
6. Kostenraming van de sanering
7. Evaluatieverslag (en nazorgplan)
8. Monitoringsrapport
9. Plan van aanpak

3. Vooroverleg
Heeft vooroverleg met de Omgevingsdienst IJmond plaatsgevonden?

Ja, (met naam) Nee 

4. Opmerkingen

Ondertekening 

Naar waarheid ingevuld: 

Plaats Datum Handtekening melder / gemachtigde 

…………………………………………….. …………………. ………………………………………………………… 

Naam 

……………………………………………………….. 

 

http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket


mailto:servicepunt-SVT@noord-holland.nl

	locatiecode: 
	NH: 
	locatienaam: 
	straat: 
	toevoeging: 
	postcode: 
	plaats: 
	gemeente: 
	vestigingsnummer1: 
	huisnummer: 
	plaats1: 
	bedrijfsnaam1: 
	contactpersoon1: 
	straat1: 
	postadres1:  
	postcode1: 
	huisnummer1: 
	toevoeging1: 
	telefoon1: 
	mobtel1: 
	email1: 
	rol1: 
	plaats2: 
	bedrijfsnaam3: 
	contactpersoon3: 
	straat3: 
	huisnummer3: 
	toevoeging3: 
	postadres3: 
	postcode3: 
	plaats3: 
	telefoon3: 
	mobtel3: 
	email3: 
	rol3: 
	kvknummer3: 
	verstigingsnummer3: 
	verstigingsnummer4: 
	kvknummer4: 
	rol4: 
	email4: 
	kadastrale gegevens4: 
	sectie4: 
	nummer4: 
	bedrijfsnaam4: 
	contactpersoon4: 
	straat4: 
	huisnummer4: 
	toevoegging4: 
	postcode4: 
	plaats4: 
	mobtel4: 
	Selectievakje2: Off
	Selectievakje3: Off
	Selectievakje4: Off
	Selectievakje5: Off
	Selectievakje6: Off
	Selectievakje7: Off
	Selectievakje8: Off
	Selectievakje9: Off
	Selectievakje10: Off
	Selectievakje11: Off
	Selectievakje12: Off
	Selectievakje13: Off
	Selectievakje14: Off
	Selectievakje15: Off
	Selectievakje16: Off
	Selectievakje17: Off
	Selectievakje18: Off
	Selectievakje19: Off
	Selectievakje20: Off
	metnaam: 
	naamondertekening: 
	datumondertekening: 
	plaatsondertekening: 
	opmerkingen: 
	dhr/mw: [   ]
	dhr/mw1: [   ]
	dhr/mw2: [   ]
	postadres4: 
	Groep1: Nee
	Groep2: Nee
	Groep3: Nee


