U kunt geen gebruik maken van

Betreft het een nieuw geval van bodemverontreiniging
(ontstaan na 1987) dan wel een calamiteit?

de BUS formulieren. Neem

ja

1

rechtstreeks contact op met
bevoegd gezag Wbb.

Nee

Is het aannemelijk dat het om een geval van ernstige
2

bodemverontreiniging veroorzaakt voor 1987 gaat?

Nee

ja

Ga na of u een meldingsplicht volgens
3

de Wbb heeft? Neem zonodig contact
Betreft het een immobiele verontreinigingssituatie?

4

op met het bevoegd gezag Wbb

Nee
Betreft het een verontreiniging met stoffen
zoals bedoeld in bijlage 6 van de Regeling
ja

Nee

4

onder de categorie Mobiel?
ja

Wordt voldaan aan de overige randvoorwaarden
en saneringsaanpak voor de categorie mobiel?

Nee

5

ja

Betreft het een verontreiniging met stoffen
zoals bedoeld in bijlage 6 van de Regeling onder

U kunt gebruik maken van

de categorie Immobiel of tijdelijk uitplaatsen ?4

het meldingsformulier
voor de categorie Mobiel?

ja
Nee
Is bij de werkzaamheden sprake van een

Wordt voldaan aan de

saneringsdoelstelling (bereiken terugsaneerwaarde
of afdekken van verontreiniging dmv leeflaag of

nee

verhardingslaag/bebouwing)?

saneringsaanpak voor de

ja

Ja

U kunt gebruik

U kunt gebruik maken van het

maken van het

Is de locatie gelegen in
projectgebied De Kempen en

Nee

categorie Tijdelijk uitplaatsen?6

ja

meldingsformulier voor de

meldingsformulier

wordt voldaan aan de criteria

voor de categorie

voor de categorie De Kempen?7

projectgebied De

categorie Tijdelijk uitplaatsen

Kempen
Nee
Wordt voldaan aan één van de saneringsaanpakken

U kunt gebruik maken van
ja

het meldingsformulier voor
de categorie Immobiel

voor de categorie Immobiel?8
Nee

Toelichting bij stroomschema
Ad 1
Een nieuw geval van bodemverontreiniging is een geval van verontreiniging, die
(grotendeels) is ontstaan na 1 januari 1987. Bijvoorbeeld door een calamiteit. Het
verontreinigingsgeval betreft een zorgplichtgeval (Wbb-artikel 27 en 30) en dient direct
ongedaan te worden gemaakt. Als het niet aannemelijk is dat de verontreiniging
(grotendeels) ná 1 januari 1987 is ontstaan, betreft het geen nieuw geval en valt de
verontreiniging onder de Wbb. Deze situatie kan zich voordoen als de verontreinigde
activiteiten al voor 1 januari 1987 plaatsvonden en er geen sprake is van een
verontreiniging ontstaan uit een calamiteit
Ad 2
Indien het volume van de sterk verontreinigde (>interventiewaarde) grond of
waterbodem groter of gelijk is aan 25 m3 of het bodemvolume met sterk verontreinigd (>
interventiewaarde) grondwater groter of gelijk is aan 100 m 3 dan spreekt men van een
ernstig geval van bodemverontreiniging. Indien asbest aanwezig is (>interventiewaarde)
wordt ook gesproken van een ernstig geval van bodemverontreiniging, ongeacht het
volume. Voor meer informatie, wordt verwezen naar de Circulaire bodemsanering.
Ad 3
Een melding kunt u achterwege laten, als de betrokkene redelijkerwijs kan aannemen dat
de sanering of de handeling waarop zijn voornemen betrekking heeft geen geval van
ernstige verontreiniging betreft en tevens vaststaat:
- dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond of verontreinigd grondwater
50 m3 respectievelijk 1.000 m3 niet te boven gaat, of;
- dat uit de aard van handeling volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en
na verplaatsing wordt teruggebracht.
Neem bij twijfel contact op met bevoegd gezag Wbb.
Ad 4
Zie de FAQ 4 over immobiele en mobiele verontreinigingsituaties binnen BUS en zie
bijlage 6 van de Regeling uniforme saneringen voor de toegestane stofgroepen.
Ad 5
Zie paragraaf 3.2 van de Regeling uniforme saneringen en hoofdstuk 6 van de
Handreiking uniforme saneringen.
Ad 6
Zie paragraaf 3.3 van de Regeling uniforme saneringen en hoofdstuk 7 van de
Handreiking uniforme saneringen. Bij werkzaamheden onder de categorie tijdelijk
uitplaatsen, zal de te ontgraven grond doorgaans worden teruggeplaatst, maar is het
toegestaan om overtollige grond van de locatie af te voeren.
Ad 7
Voor de omvang van projectgebied De Kempen wordt verwezen naar bijlage 3 van de
Regeling uniforme saneringen. De sanering heeft betrekking op een
verontreinigingssituatie waarbij zinkassen in de bodem aanwezig zijn of waarbij de
bodem verontreinigd is geraakt door de aanwezigheid van zinkassen. Het huidig en/of
toekomstige gebruik van de locatie is gebruiksfunctie moes-/siertuin of bedrijfs- of
industriegebied. Zie verder paragraaf 3.4 van de Regeling uniforme saneringen en
hoofdstuk 8 van de Handreiking uniforme saneringen.
Ad 8
Zie paragraaf 3.1 van de Regeling uniforme saneringen en hoofdstuk 5 van de
Handreiking uniforme saneringen

