
 
   

Melding start en einde (fase) bodemsanering  

  

A. Locatiegegevens_______________________                   _____                ________           __  

 Adres locatie / gevalsnaam (1)    ……………………………………………………………………………………. 

 Nadere aanduiding (gemeente en plaats)  ……………………………………………………………………………………. 

 Projectcode/nummer (BIS, NM, GE)  (2)  ……………………………………………………………………………………. 

 Zaaknummer (3)     ……………………………………………………………………………………. 

 Categorie     Maak een keuze 

B..Soort melding (4) ______________________________________________     ___________   ____ 

 ☐ Melding startdatum sanering (5)     

 Datum start (fase) sanering     Kies een datum 

 Verwachte einddatum van de sanering (fase)   Kies een datum 

 Eventuele fase van de sanering   Ja/Nee 

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

 ☐ Melding wijziging startdatum sanering   

 Nieuwe datum start (fase) sanering          Kies een datum    

        Verwachte einddatum van de sanering (fase) Kies een datum 

       Eventuele fase van de sanering 

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

 ☐ Melding einddiepte(6)     Kies een datum 

 ☐ Melding einddatum sanering (datum)(7) Kies een datum 

C.. Contactgegevens____________________________________________________________     _ 

 Melder/saneerder (Art.27 en 28 Wbb (beschikkinghouder,opdrachtgever sanering) (8) 
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Dit formulier op tijd en volledig ingevuld sturen/mailen naar (voor toelichting zie pagina 3) : 

Saneringen binnen de Gemeente Arnhem  Saneringen in Nijmegen en Provincie Gelderland (uitgez. Arnhem)  



   

 Naam  …………………………………….  

 Mail(9)  ……………………………………. 

 Contactpersoon …………………………………….   

 Telefoon   ……………………………………. 

 Postadres  …………………………………….  

 Postcode/plaats ……………………………………. 
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Milieukundige begeleiding (processturing) (10) 

 Naam bureau   …………………………………….  

        Mail   ……………………………………. 

 Projectleider   ……………………………………. 

        Telefoon (mob.)  ……………………………………. 

 Milieukundige begleider ……………………………………. 

        Telefoon (mob.)  ……………………………………. 

 Milieukundige begeleiding (verificatie) (11) 

 Naam bureau   ……………………………………. 

        Mail   ……………………………………. 

 Projectleider   ……………………………………. 

        Telefoon (mob.)  ……………………………………. 

 Milieukundige.begeleider ……………………………………. 

        Telefoon (mob.)  ……………………………………. 

 Uitvoering sanering  

 Naam aannemer  ……………………………………. 

        Mail   ……………………………………. 

 Contactpersoon  ……………………………………. 

        Telefoon (mob.)  ……………………………………. 

D.. Ondertekening___________________________________________________________    ___ 

 Naar waarheid ingevuld       

 Naam   ……………………………………. 

 Datum   Kies een datum 
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Toelichting: 

1.Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie van de gemeente Arnhem/Nijmegen of 
Provincie Gelderland.  

2.De GE- of NM- code (Provinciale of Nijmeegse sanering) bestaat uit negen cijfers. 
Voor saneringen binnen de gemeente Arnhem het BIS nummer overnemen uit beschikking of  
instemmingsbrief. 

3.Het zaaknummer of kenmerk overnemen uit beschikking of instemmingsbrief. 

4.B. Soort melding. De te melden datum moet worden ingevuld en aangevinkt.  

5.De start van de sanering: 
Bij een BUS sanering dient deze uiterlijk 5 werkdagen en bij een saneringsplan uiterlijk 10 werkdagen voor 
aanvang gemeld te worden. 
Voor provincie Gelderland en gemeente Nijmegen melden bij postbus@odra.nl. 
Voor gemeente Arnhem melden bij bodem@arnhem.nl. 
Bij een gefaseerde sanering geldt dit voor de start- en einddatum van iedere fase van de sanering. 

6.Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan te zijn gemeld. 
De melding is niet verplicht bij BUS-meldingen categorie Tijdelijk Uitplaatsen. 

7.Afronding van saneringsplan moet onmiddellijk worden gemeld. 
Bij een BUS-sanering binnen twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden. 

8.Gegevens melder: 
Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding als melding is genoemd. 
Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikkinghouder gebruikt worden. 

9.De gemeentes Arnhem en Nijmegen en ODRA kiezen ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. 
Vermeld hier een algemeen e-mail adres zoals post@naam.nl of info@naam.nl.  
Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden. 

10.Indien de MKB-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij de naam van de MKB-er uiterlijk 
één werkdag voor aanvang van de sanering alsnog te ontvangen via postbus@odra.nl onder vermelding van 
het zaaknummer van de startmelding. Dit nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding. 

11.Wanneer de processturing en verificatie door dezelfde persoon gedaan worden, hoeft alleen verificatie 
ingevuld te worden. 
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