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Notitie meldingen
bij saneringen

verontreiniging wordt ontgraven, maar
waar alleen grond wordt ontgraven t.b.v.
bijvoorbeeld het aanbrengen van een
leeflaag of een riool.

Uit te voeren procesmeldingen bij
bodemsaneringen
Bij saneringstrajecten moeten een aantal
mijlpalen worden gemeld aan
Omgevingsdienst West-Holland. Dit is
nodig om de Omgevingsdienst in de
gelegenheid te stellen haar
toezichthoudende taken naar behoren
uit te voeren. U vindt dit ook terug in de
beschikkingen met betrekking tot
bodemsaneringsplannen. Het gaat om de
volgende momenten:
 start sanering
 tijdstip van bereiken einddiepte
 wijzigingen van het saneringsplan
 tijdstip van beëindiging (fase van)
sanering

Als er sprake is van meerdere te saneren
spots, geldt dat voor elke individuele
spot het bereiken van de einddiepte
moet worden gemeld.

Melding start sanering
Uiterlijk vijf werkdagen voor startdatum,
door middel van meldingsformulier start
sanering.
Melding bereiken einddiepte
Zodra enigszins bekend is wanneer de
einddiepte wordt bereikt, en
voorafgaand aan de aanvulling. Melden
door middel van meldingsformulier
bereiken einddiepte ontgraving
bodemsanering.
Deze meldingsplicht is vanzelfsprekend
alleen van toepassing op saneringen
waarbij grond wordt ontgraven. De
meldingsplicht geldt zowel voor klassieke
saneringen waarbij de gehele
verontreiniging tot aan de in het
saneringsplan opgenomen
terugsaneerwaarde wordt ontgraven, als
voor saneringen waarbij niet de gehele

Melding wijziging saneringsplan
Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de
uitvoering, door middel van een brief
gericht aan de Omgevingsdienst. Er moet
worden gewacht met de start van de
sanering totdat de Omgevingsdienst met
deze wijziging heeft ingestemd en deze
instemming van kracht is.
Melding beëindiging sanering
Uiterlijk tien werkdagen na beëindiging
sanering, door middel van
meldingsformulier beëindiging sanering.
Als het saneren van de
grondverontreiniging qua uitvoering een
duidelijk andere fase betreft dan het
saneren van de
grondwaterverontreiniging, moet de
beëindiging van beide fases apart
worden gemeld.
Formulieren
Alle formulieren vindt u op
www.odwh.nl.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst via
071-4083100.
De Omgevingsdienst voert milieutaken
uit voor uw gemeente en provincie. De
Omgevingsdienst stimuleert inwoners en
bedrijven om bewust om te gaan met het
milieu. De Omgevingsdienst houdt zich

bezig met vergunningverlening en
handhaving bij bedrijven,
klachtenafhandeling en met thema’s als
duurzaam bouwen, bodembeheer,
ruimtelijke ordening, energie en
milieucommunicatie.
Aan de informatie in deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.

