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Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming 
Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen 
in enkelvoud toezenden aan:  

OD NHN 
Postbus 2095 
1620 EB Hoorn 

(* Indien de melding incorrect of onvolledig is ingevuld, neemt de OD NHN de melding niet in behandeling. U 
wordt dan in de gelegenheid gesteld de melding aan te vullen. Wij streven een zo efficiënt mogelijke afhandeling van uw 
melding na. U kunt de melding digitaal indienen - zie Toelichting). 

1. Algemene gegevens

1a. Locatie 

locatiecode: NH: 
(Indien eerder geregistreerd bij de OD NHN - bijvoorbeeld door eerdere melding)
locatienaam: 
straat: huisnummer: toevoeging: 
postcode: plaats: 
gemeente: 
 

Toelichting: locatie  
Een locatie is een eenheid met een vermoede 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 mee retour 
worden gezonden (formulier E). In dat 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 meegestuurde kadastrale gegevens.  

1e. Zijn er nog andere belanghebbenden? 
Ja (extra bijlage meesturen 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.  

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

2. Type melding Wet bodembescherming
Landbodems Mee te 

sturen 
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 
(indien aanwezig) 

Melding bodemverontreiniging derden (beoordelen 
bodemonderzoeksrapport; geen beschikking) 

A 1,2 en 3 
(indien aanwezig) 

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 

Melding volgens Besluit Uniforme Sanering (BUS) (39b Wbb) ** ** 
* Ook vaststellen ernst en spoedeisendheid aankruisen als deze nog niet eerder zijn vastgesteld.
** Betreffende formulieren zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl. Dit formulier wordt niet gebruikt voor BUS meldingen.
Waterbodems (zie toelichting algemene informatie meldingsprocedure) 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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Overige formlieren Formulieren Toe te voegen 
bijlagen 

Machtiging (t.b.v. adviesbureau) E 

Melding wijzigingen t.o.v het saneringsplan (onvoorziene  omstandigheid) *** *** 

Melding aanvang uitvoering bodemsanering *** *** 

Melding sanering/ontgraven niet ernstig verontreinigde grond *** *** 

Melding gereedmelding bodemsanering *** *** 
*** Betreffende formulieren zijn te vinden op www.rudnhn.nl/Loket

2a. Mee te sturen bijlagen 
Met deze melding dient u, voor zover van toepassing (zie onder 2.) de volgende bijlagen in 
tweevoud mee te sturen:  

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 OD NHN plaatsgevonden? 

Ja, (met naam) Nee 

4. Opmerkingen

Ondertekening 

Naar waarheid ingevuld: 

Plaats Datum Handtekening melder / gemachtigde 

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

Naam 

……………………………………………………….. 
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Toelichting algemene informatie meldingsprocedure Wet bodembescherming 

Vanaf 1 januari 1995 geldt op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) een plicht tot melding van 
verontreiniging of aantasting van de bodem. Door deze meldingen krijgt de overheid meer zicht op 
(verontreinigde) grondstromen en meer grip op bodemsaneringen. Dat is nodig omdat de overheid het 
algemene belang van een schone bodem moet bewaken. 

Melding aan de OD NHN 
De OD NHN voert in mandaat voor de provincie Noord-Holland de bevoegd gezag taken uit in de regio 
Noord-Holland Noord voor de Wet bodembescherming (Wbb), behalve in de gemeente Alkmaar.
Voor verontreinigingen in waterbodems zijn de hoogheemraadschappen het bevoegd gezag. 
Uitzonderingen moeten bij de OD NHN worden gemeld:  

de verontreiniging van de waterbodem wordt veroorzaakt door een op het land gelegen bron. 
•  In het verleden een beschikking is afgegeven waarbij bepaald is dat sanering spoedeisend is en de evaluatie

van de sanering nog niet door de provincie Noord-Holland is beschikt.

Voor uw melding maakt u gebruik van onze meldingsformulieren. De Wbb bepalingen en de bepalingen van de 
Provinciale Milieuverordening zijn in onze formulieren opgenomen. Verder zijn in deze formulieren vragen 
opgenomen die tot doel hebben gegevens te achterhalen welke gebruikt worden voor de registratie van het 
verontreinigingsgeval in het bodeminformatiesysteem van de OD NHN.  
Indien u een adviseur hebt ingeschakeld bij het onderzoek naar de verontreiniging, raden wij u aan om het 
meldingsformulier door uw adviseur in te laten vullen. De advies- en ingenieursbureaus zijn vertrouwd met de 
meldingprocedure.  
De formulieren en de bijlagen dienen per post te worden ingediend. Bij een melding stuurt u de volledig 
ingevulde meldingsformulieren met de bijlagen (in enkelvoud) naar het postadres van de OD NHN.
De afhandeltermijn van een melding gaat in op het moment dat wij een complete 
melding, voorzien van alle relevante bijlagen en handtekening(en), per post hebben ontvangen. 
Indien de melding incorrect of onvolledig is ingevuld, neemt de OD NHN de melding niet in behandeling. 
U wordt dan in de gelegenheid gesteld de melding aan te vullen. Wij streven een zo efficiënt 
mogelijke afhandeling van uw melding na. 

Melding digitaal indienen 
Het is mogelijk om een melding in het kader van de Wet bodembescherming digitaal in te dienen. Volledig 
digitaal melden met een electronische handtekening kan nog niet. 
U kunt een melding digitaal indienen door: 
• Het meldingsformulier algemeen en eventueel machtigingsformulier E in te vullen, uitprinten en na

ondertekening als één PDF-document in te scannen. Elk ander formulier dat als bijlage moet worden
ingediend apart als PDF aanmaken/inscannen.

• Elk bijbehorende bijlage/rapport als PDF aan te maken of in te scannen (één PDF per bijlage/rapport/alle
kadastrale gegevens).

• Alle meldingsformulieren en bijlagen per één mail (maximaal 10Mb) te verzenden
aan postbus@odnhn.nl.

Is uw melding groter dan 10Mb:stuurt de melding via we_transfer naar onze 
postbus postbus@odnhn.nl. 
Indien de melding niet op deze wijze digitaal wordt ingediend dan zal de melding niet geaccepteerd worden. 

Procedure afhandelingstermijn 
De OD NHN wil de procedure zo snel mogelijk afhandelen, zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid. 
Hoofdstuk 4, Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op beschikkingen ernst en spoed, 
instemmen met saneringsplan, evaluatieverslag en nazorgplan. De proceduretermijn bedraagt wettelijk 15 
weken. Omdat de OD NHN standaard meteen een definitieve beschikking afgeeft, is de 
proceduretermijn gemiddeld 8 weken. Voor complexe gevallen kan de OD NHN bij de instemming met een 
saneringsplan de termijn met 15 weken verlengen. Voor de instemming met het nazorgplan bedraagt de 
wettelijke proceduretermijn 6 maanden. Indien de gegevens niet volledig zijn, dan kan de OD NHN de 
procedure voor een redelijke termijn schorsen om u in de gelegenheid te stellen voor aanvullende gegevens te 
zorgen. 
Voor complexe gevallen (bijvoorbeeld grote woonwijken, veel belanghebbenden, provincie als opdrachtgever) 
past de OD NHN afdeling 3.4 van de Awb toe: eerst een ontwerpbeschikking ter inzage, waarna een definitieve 
beschikking wordt opgesteld.  

 Meer informatie 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met met de OD NHN 

via postbus@odnhn.nl of 088-10 21 300.
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