Aanvraagformulier Bemaling

beïnvloeding bodemverontreiniging

Wet bodembescherming artikel 28, lid 3
Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen uploaden
(* 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. Locatie bemaling
Adres locatie
straat:

huisnummer:

postcode:

plaats:

toevoeging:

gemeente:

2a. 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 aanvragen artikel 28 Wbb is de melder veelal ook de initiatiefnemer/opdrachtgever van de bemaling. De melder is daarbij
eerstverantwoordelijke voor het bevoegd gezag Wbb. Als de initiatiefnemer een adviseur machtigt om de zaken met betrekking tot
deze aanvraag te behartigen, dan moet het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (formulier E) worden geupload. In dat
geval kan het aanvraagformulier worden ondertekend door de gemachtigde, maar de melder blijft verantwoordelijk.
Rol: eigenaar, gebruiker, saneerder, gemeente, projectontwikkelaar, anders.

2b. 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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3. Grondwaterverontreiniging binnen de invloedsfeer van de bemaling
(locatiecode van verontreiniging en locatienaam)

NH

Naam:

NH

Naam:

NH

Naam:

NH

Naam:

NH

Naam:

NH

Naam:

NH

Naam:

4. Mee te sturen gegevens
Met deze aanvraag dient u de volgende gegevens (bedoeld in artikel 28, lid 4 Wbb) te
uploaden:
1.
2.
3.
4.

Afschrift van aanvraag vergunning of melding Waterwet
Tijdstip en tijdsduur bemaling
Bestemming onttrokken water
Rapportage waaruit blijkt dat de onttrekking van het grondwater (en indien van
toepassing het terugbrengen van dat grondwater) niet leidt tot een nieuw geval van
bodemverontreiniging.
In de rapportage dient te zijn ingegaan op de volgende items:
- Inventarisatie grondwaterverontreiniging
- Verlagingscontour
- Invloed op grondwaterverontreiniging (verplaatsing I-contour)
- Invloed op (lopende of mogelijke) sanering
- Mogelijke risico’s voor kwetsbaar object
- Monitoringsplan, beslisboom en acties
- Indien nodig getroffen maatregelen om effecten te verminderen

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld:
Plaats

Datum

Handtekening melder / gemachtigde

……………………………………………..

………………….

…………………………………………………………
Naam
………………………………………………………..
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Toelichting melding bemaling bij bodemverontreiniging
Wet bodembescherming artikel 28, lid 3
Beknopte beschrijving
Wilt u bemalen (grondwater onttrekken) in de buurt van een (bekende) bodemverontreiniging?
Dan bent u sinds 1 februari 2013 verplicht dit te melden.
Voorwaarden
Ligt er binnen de verlagingscontour van de bemaling een geval van ernstige grondwaterverontreiniging en kan
die verlaging van invloed zijn op deze verontreiniging dan moet de bemaling gemeld worden op grond van de
Wet bodembescherming (Wbb) artikel 28 lid 3.
Omgevingsdienst IJmond beoordeelt of op de juiste wijze gemeld is.
Het criterium daarbij is dat het belang van de bescherming van de bodem niet wordt geschaad.
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