
Gegevens Monitoringsrapport 1 van 1 

2. Datum uitvoering
Datum uitvoering monitoring 

3. Waaruit bestaan de zorgmaatregelen
Monitoring grondwater Monitoring (binnen)lucht Grondwateronttrekkingssysteem 
Luchtverversingsysteem Registratie Handhaven leeflaag/verharding 

4. Trendvergelijking monitoringsresultaten
De omvang is afgenomen De concentraties zijn afgenomen 
De omvang is gelijk gebleven De concentraties zijn gelijk gebleven 
De omvang is toegenomen De concentraties zijn toegenomen 

Toelichting: indien er eerder monitoring heeft plaats gevonden, vergelijk de monitoringsresultaten met de afgelopen periode. Welke 

trend is waar te nemen? 

5. Worden actiewaarden overschreden?
Ja  Nee

6. Gemaakte kosten van de monitoringsfase (incl. BTW)(werkelijk):  € 

7. Wanner wordt de volgende  monitoringsronde gerapporteerd?
Over 3 jaar Over 5 jaar Geen verdere monitoring nodig 
Anders namelijk 

8. Gegevens over het monitoringsrapport
Datum Naam rapport Aanleiding Bureau Ref./nr Kwalibo 

erkend 

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

9. De verontreingings-,/ restverontreinigings-,/nazorgcontour zijn weergegeven op de kadastrale
kaart en als bijlage toegevoegd.  ja

Meldingsformulier D Wet bodembescherming 
Monitoringsrapport 

Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen en de gevraagde 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 

ook digitaal indienen - zie Toelichting bij het Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming). 

1. In welke fase is de monitoring uitgevoerd?
 voor het bepalen van ernst en spoedeisendheid  tijdens de sanering 
 voor het uitvoeren van de sanering  na het afronden van de sanering 

http://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/kwalibo/
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