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Gemeente Geldrop-Mierlo

De heer J. van der Zanden

Postbus 10101

5660 GA  GELDROP

uw kenmerk uw bericht van ons kenmerk datum

Z.217434 / D.774442 29-6-2021

onderwerp contactgegevens

e-mail: P.Steenbergen@odzob.nl

tel: 088 369 04 05

Ontvangstbevestiging, Melding art, 28 lid 3 Wbb

Locatie : Dwarsstraat te Geldrop

Code : NB177112097

Geachte heer Van der Zanden,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 28 juni 2021 van de door u ingediende melding artikel 28 lid 3 Wet 

bodembescherming (Wbb) ten behoeve van een bemaling aan de Dwarsstraat (bemaling tussen Van den 

Heuvelstraat – Willem Knaapenstraat) te Geldrop.

Indien u de onderliggende stukken wenst in te zien, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken bij 

uw gemeente of de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Wij gaan de melding inhoudelijk beoordelen. Mocht de melding niet voldoen aan de vereisten uit artikel 28 

lid 3 en 4 Wbb, dan wordt u hierover door ons vóór 2 augustus 2021 geïnformeerd. Hierbij zullen wij 

aangeven aan welke voorwaarde(n) niet is voldaan. Dit betekent dan tevens dat de voorgenomen 

onttrekking niet aan de hand van de ingediende melding mag worden uitgevoerd.

Mocht u voor 2 augustus 2021 niets van ons hebben vernomen, dan kunt u starten met de onttrekking 

conform de door u ingediende melding.

Wij verzoeken u uiterlijk vijf werkdagen vóór aanvang van de onttrekking ons hierover te berichten. Het 

hiervoor bedoelde meldingsformulier Start grondsanering of grondwatersanering dient u te sturen naar 

het mailadres bodemsanering@odzob.nl.

Indien tijdens de onttrekking de gegevens van de melding wijzigen, dient u dit eveneens aan ons te 

melden via het mailadres bodemsanering@odzob.nl met het hiervoor bedoelde meldingsformulier 

Wijziging grondsanering of grondwatersanering. Op dit formulier staat aangegeven welke wijzigingen/

afwijkingen wanneer moeten worden gemeld.

Bovengenoemde meldingsformulieren zijn beschikbaar op onze website via www.odzob.nl/overheden/

vergunningverlening/bodem/formulieren-en-meldingen-wet-bodembescherming.
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Zo spoedig mogelijk na beëindiging van onttrekking dient u ons hiervan een schriftelijk evaluatieverslag te 

doen toekomen. Het evaluatieverslag dient u te versturen naar het mailadres bodemloket@odzob.nl.

Voor zover van toepassing hebben wij de eigenaar/eigenaren van de locatie, de betrokken gemeente en 

het betrokken waterschap op de hoogte gesteld van de door u ingediende melding.

Verder wordt de ontvangst van deze melding gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant 

(www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/bodembeschermingsvergunning). De onderliggende stukken 

kunnen tijdens kantooruren bij de ODZOB of bij de betreffende gemeente worden ingezien. De 

bevindingen van derden kunnen aan ons worden doorgegeven.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Steenbergen, telefoonnummer 088 369 04 

05 of e-mail P.Steenbergen@odzob.nl. Wilt u schriftelijk reageren op deze brief? Vermeld dan kenmerk 

Z.217434 / D.774442.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze, 

V. Verhoeven, afdelingsmanager

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant


