
Melding bemaling beïnvloeding bodemverontreiniging

Digitale handtekening:
 



 

Melding bemaling beïnvloeding bodemverontreiniging
 

Met dit formulier kunt u melding maken van de uitvoering van een bemaling waarbij een verontreiniging wordt verminderd of verplaatst door het onttrekken
van grondwater, waarbij het oogmerk tot saneren ontbreekt (conform artikel 28 lid 3 van de Wet bodembescherming).

 
 

Melden aan
Keuze Omgevingsdienst Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

 

Vragen of contact
Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail naar ODZOB of via
telefoonnummer 088 369 03 69.
 

    

 

Gegevens bemaling

Locatienaam Dwarsstraat (Van den Heuvelstraat – Willem
Knaapenstraat) te Geldrop

Is de postcode locatie bekend? Ja

Postcode 5666 BB Huisnr 58-88 Toevoeging  

Straat Dwarsstraat

Plaats Geldrop

 

Grondwaterverontreinigingen binnen invloedssfeer bemaling
 

Locatiecode     Locatienaam Locatie toevoegen

NB177100209 Dwarsstraat 83-105

    

Meldergegevens

 

Bedrijf/instelling (opdrachtgever)

Naam bedrijf of instelling gemeente Geldrop-Mierlo

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s) J.

Tussenvoegsel(s) van der

Achternaam Zanden

Telefoonnr (06) 34 16 67 42

E-mailadres
(opdrachtgever)

j.v.d.zanden@geldrop-mierlo.nl

Controle E-mailadres j.v.d.zanden@geldrop-mierlo.nl

    

mailto:bodemsanering@odzob.nl?subject=Bodemsanering
mailto:j.v.d.zanden%40geldrop-mierlo.nl


Uw adresgegevens
Adresgegevens (opdrachtgever)

Gebruikt u een postbusadres?
(opdrachtgever)

Ja

Is dit een nederlands adres/postbus?
(opdrachtgever)

Ja

Postbusadres (opdrachtgever)

Na invoeren van postcode en huis-/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode 5660 GA Postbusnr. 10101

Plaats Geldrop

Gemeente Geldrop-Mierlo

    

Verplichte bijlagen
 

Van welke
vergunning of
melding is
sprake?

Melding krachtens de Waterwet (art. 6.11 Waterbesluit)- tijdstip en tijdsduur bemaling

De volgende gegevens moeten worden aangeleverd:

Afschrift van
aanvraag
vergunning of
melding
Waterwet

82199022_6614243_NAV_overleg_Paul_Steenbergen_ODZOB_Toelichting_uitvoering_grondwateronttrekking_Dwarsstraat_Geldrop.pdf

Melding
krachtens de
Waterwet(art.
6.11
Waterbesluit)-
tijdstip en
tijdsduur
bemaling

82199022_6614244_NAV_overleg_Paul_Steenbergen_ODZOB_Toelichting_uitvoering_grondwateronttrekking_Dwarsstraat_Geldrop.pdf

 

De bij de melding bemaling beïnvloeding bodemverontreiniging gevoegde rapportage bevat:

Bestemming onttrokken water
Inventarisatie grondwaterverontreinigingen
Verlagingscontour
Invloed op grondwaterverontreiniging verplaatsing I-contour)
Invloed op (lopende of mogelijke) sanering
Mogelijke risico's voor kwetsbaar object
Monitoringsplan, beslisboom en acties
Getroffen maatregelen om de effecten te verminderen

 

Rapportage 82199022_6614245_rapporten_tbv_melding.zip
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