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Aanvraagformulier A Wet bodembescherming 
Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens 

(* 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). 

1a. Ligging 

a. Oppervlakte onderzoekslocatie m2 
b. Topografische veldcoordinatie: X: Y: 
c. Betreft verontreininging van:  Landbodem  Waterbodem Bedrijfsterrein 
d. Segment:  Stedelijk  Landelijk 
e. Ligt de locatie binnen een WM bedrijf?  Ja  Nee 
f. Wie is WM bevoegd gezag?  Gemeente  Provincie N.v.t.
g. Ligt de locatie in een

grondwaterbeschermingsgebied?
 Ja  Nee 

h. Ligt de locatie in een
waterwingebied?

 Ja  Nee 

i. Ligt de locatie in een
bodembedschermingsgebied?

 Ja  Nee 

j. De verontreininging is ontstaan:  Vóór 1987  Vanaf 1 januari 1987 

Toelichting: ligging 
Segment  
stedelijk gebied is een gebied met meer dan 1000 adressen per km² of meer dan 75% bebouwd oppervlak.  
landelijk gebied is een gebied met minder dan 100 adressen per km² of minder dan 10% bebouwd oppervlak.  
bedrijfsterrein is een perceel waarop bedrijfsactiviteiten worden verricht door een onderneming in de zin van de 
Wet op de inkomstenbelasting 2001 of de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, niet behorend tot de 
landbouwsector.  
Bevoegd gezag Wet milieubeheer (Wm) 
De instantie die de Wet milieuvergunning afgeeft – gemeente of provincie – treedt in het kader van de Wm op 
als bevoegd gezag. Nieuwe gevallen die binnen een Wm – inrichting zijn ontstaan moeten worden gemeld bij 
het bevoegd gezag Wbb op grond van artikel 13 en 27 van de Wbb. Daarnaast dient melding plaats te vinden 
bij het Wm - bevoegd gezag.   
De verontreinigingsperiode  
De gegevens betreffende het tijdstip van het ontstaan van de bodemverontreiniging zijn nodig om te kunnen 
beoordelen of sprake is van een historische of nieuwe verontreiniging (nieuw geval). Geef aan of de 
verontreiniging is ontstaan voor of vanaf 1 januari 1987. 

1b. Indien de aanvraag een waterbodem betreft, wordt de waterbodemverontreiniging 
veroorzaakt door een bron die zich op het land zich bevindt? 

Ja Nee 

Toelichting 
De provincie is bevoegd gezag alleen voor: 

- de historische waterbodemverontreinigingen (ontstaan voor 1987) waarvan de bron zich op de
landbodem bevindt. Als de verontreiniging “uitwaaiert” naar de waterbodem, betrekt het bevoegde
gezag van de landbodem het bevoegde gezag van de waterbodem, en vice versa;

In deze situaties blijft het Wbb-bevoegd gezag op grond van de gewijzigde Wbb bevoegd voor de 
aanpak van zowel land- als waterbodem. Het besluit wordt genomen na overleg tussen bevoegd gezag 
Wbb en de waterbeheerder. 
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2. Kadastrale gegevens

Kadastrale percelen 
Gemeente Sectie Perceel nummer 

Toelichting 
Voeg een kadastrale kaart waarop de contouren worden weergegeven (bijlage 1 Algemeen), voorzien van 
kadastrale gemeente, sectie en perceelsnummer. Bij meer kadastrale percelen dan vier, extra bijlagen 
uploaden met overige percelen. 

3. Huidig gebruik van de locatie (totaal 100%)

Onbekend % Braakliggend % Weiland % 
Openbaar groen % Recreatie % Natuurgebied % 
Volkstuin % Industrie % (Glas)tuinbouw % 
Wonen met tuin % Bedrijven, kantoren  % Akkerbouw % 
Wonen zonder tuin % Openbare gebouwen % Waterbodem % 
Wonen met % 
moestuin 

Infrastructuur / % 
verkeer School % 

Stortplaats % Wonen % Voorzieningen % 
Recreatie / % 
groenvoorziening Landbouw % Water % 

4. Voorgenomen (toekomstig) gebruik (totaal 100%)

Onbekend % Braakliggend % Weiland % 
Openbaar groen % Recreatie % Natuurgebied % 
Volkstuin % Industrie % (Glas)tuinbouw % 
Wonen met tuin % Bedrijven, kantoren  % Akkerbouw % 
Wonen zonder tuin % Openbare gebouwen % Waterbodem % 
Wonen met % 
moestuin 

Infrastructuur / % 
verkeer School % 

Stortplaats % Wonen % Voorzieningen % 
Recreatie / % 
groenvoorziening Landbouw % Water % 

5. Onderzochte verontreinigende activiteiten

Ubi 
code Omschrijving 

Periode 
(jaartallen) Spoed Vervallen Benoemd Verontr. 
Van Tot 

gutterswijkp
Doorhalen
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Toelichting: onderzochte verontreinigde activiteiten 
UBI-code/UBI-omschrijving 
U dient aan de hand van de oorzaak en de aard van de aanwezige verontreiniging een UBI-code (Uniforme Bron 
Indeling) in te vullen. Deze code is gerelateerd aan het type verontreinigende bedrijfsactiviteit  
(www.ubi-model.nl). Als u de passende UBI-code niet heeft aangetroffen kunt u de daadwerkelijk onderzochte 
activiteit omschrijven. 
Periode 
Het jaar van aanvang en het jaar van stoppen van de bedrijfsactiviteit. 
Spoed  
U dient hier in te vullen of de activiteit de spoedveroorzakende activiteit op de locatie is (Ja), anders Nee 
invullen. 
Vervallen 
Indien na onderzoek op basis van historisch bodembestand (HBB) blijkt dat, de verontreinigde activiteit niet op 
de locatie heeft gezeten of de omschrijving van de activiteit niet klopt, dan dient u hier ‘Ja’ in te vullen.De 
gegevens over het HBB kunt u raadplegen op www.bodemloket.nl. 
Benoemd 
Wanneer in het onderzoeksrapport een verdachte activiteit uit het HBB is benoemd, moet hier ‘Ja’ worden 
ingevuld. Ook dient u ‘Ja’ in te vullen als veldonderzoek bij deze bron vervolgens achterwege is gebleven. 
Verontreiniging 
U dient hier de mate van verontreiniging (>S/AW2000, >T, >I ) in te vullen, ervan uitgaande dat 
veldonderzoek bij de betreffende bron de relatie heeft aangetoond. ls er geen relatie tussen de verontreiniging 
en een bron, dan vult u “onbekend” in. 

6. Veroorzaker (indien bekend)

bedrijfsnaam: 
categorie (UBI code): 
contactpersoon: 
postadres: 
postcode / woonplaats: 
telefoon: 
mobiele telefoon: 
e-mail:
KvK-nummer:
vestigingsnummer:

7. Aangetroffen verontreinigende stoffen

Stof 
Concentratie in 

grond  
(mg/kg ds) 

Concentratie in 
Grondwater 
(μg/l) 

Concentratie in 
Waterbodem  
(mg/kg ds) 

>I >I >I Klasse 

Toelichting: aangetroffen verontreinigende stoffen 
Bij deze vraag dient u aan te geven welke stoffen bepalend zijn voor de verontreinigingssituatie. 
Bepalend voor de kwaliteit zijn de maximale concentraties die op de locatie zijn aangetroffen. 
De kwaliteit wordt uitgedrukt in gehaltes: 
Grond (mg/kg) 
• boven de interventiewaarden (>I)
Grondwater (μg/l)
• boven de interventiewaarden (>I)
Waterbodem (mg/kg)
• boven de interventiewaarden (>I)
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8a. Omvang van de verontreiniging(en) 

Contour Overschrijding Opp. (m²) Vol. (m³) Van (m– mv) Tot (m– mv) 
Grond >I
Grondwater >I
Waterbodem >I

Toelichting: omvang van de verontreiniging(en) 
Wanneer er (gedeeltelijk) overlappende vlekken zijn van verschillende stoffen, wordt één grootst omvattende 
contour ingevuld. Deze contouren dienen tevens ingetekend te worden op de bij te voegen kadastrale kaart  
(zie ook vraag 9) die u moet uploaden bij deze aanvraag. 

8b. Strekt de verontreiniging zich uit buiten de eigendom grens? 

Ja Nee 

Toelichting  
Indien de verontreiniging (interventiewaardecontour) de eigendomgrens overschrijdt, dient deze te zijn 
afgeperkt voor de beschikkingaanvraag op ernst en spoedeisendheid.  

9. De interventiewaardecontouren zijn weergegeven op de kadastrale kaart
(zie kadastrale gegevens) en als bijlage geupload.

Ja 

10. Beoordeling

Niet ernstig 
Ernstig, niet spoedeisend 
Ernstig, spoedeisend, saneringstijdstip 

Toelichting: Beoordeling  
Het bepalen van de spoedeisendheid van de sanering (op basis van risico's) vindt plaats op basis van de 
vastgestelde methodiek SANSCRIT (saneringscriterium, www.sanscrit.nl) die toepasbaar is bij een geval van 
ernstige verontreiniging. Deze SANSCRIT beoordeling moet zijn toegevoegd bij deze aanvraag.

11. Risico(s) en criterium risico beoordeling

Risico‘s Criterium risico beoordeling / belangrijkste blootstellingroute 
Humaan 
Potentieel humaan 
Verspreiding 
Potentieel verspreiding 
Ecologisch 
Potentieel ecologisch 

Toelichting: risico(s) en criterium risico beoordeling 
risico(s)  
Op basis van de risicobeoordeling worden de risico’s ingevuld. Daarnaast wordt u gevraagd aan te geven de 
belangrijkste blootstellingroute/criterium waaruit het desbetreffende spoedeisende risico volgt (voor de 
omschrijving van criteria en/of blootstellingroutes zie www.SANSCRIT.nl). 
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12. Tijdelijke beveiligingsmaatregelen voorafgaand aan de sanering:

Datum Beveiligingsmaatregel 

Toelichting 
Hier dient u de tijdelijke maatregelen aan te geven die getroffen zijn om het desbetreffende spoedeisende risico 
weg te halen. 

13. Asbest status van de locatie

onverdacht 
verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart/andere informatie, bijv. mondeling 
asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707 
onderzocht conform NEN 5707 en > = 100 mg/kg 
onderzocht conform NEN 5707 en detectielimiet – 100 mg/kg 
onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet aangetoond (gehaltes < detectielimiet) 
onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest 
verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest 

14a. Gegevens over de onderzoeksrapporten 

Datum Naam rapport Aanleiding Bureau Ref./nr. Kwalibo 
erkend 

Toelichting: kwalibo 
De rapporten dienen te voldoen aan Kwalibo. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Besluit 
bodemkwaliteit en naar de website van Rijkswaterstaat. (http://www.rwsleefomgeving.nl/
onderwerpen/bodem-ondergrond/kwalibo)

14b. Gegevens over onderzoekskosten 

Onderzoekskosten    € geschat werkelijk
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