
30 september 2009.

Nr. 6g

Verordening bodemsanering gemeente Groningen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2009

(bijlage raadsverslag nr. 482);

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de Verordening bodemsanering Groningen.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen.

Artikel 1   Begripsbepalingen   

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. saneringsplan: een plan, als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet

bodembescherming;

b. saneringsverslag: een verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet

bodembescherming en artikel 13 Besluit uniforme saneringen;

c. nazorgplan: een plan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming;

d. nader onderzoek: onderzoek als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming.

Hoofdstuk 2 Procedures.

Artikel 2.1 Aanvraag

Voor de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht worden in ieder geval als aanvraag tot

het nemen van een besluit aangemerkt:

a. de indiening bij het college van een rapport van het nader onderzoek;

b. het doen van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet

bodembescherming;

c. de indiening van het saneringsplan; 

d. de indiening van het saneringsverslag;

e. de indiening van het nazorgplan.



Artikel   2.2 Aanvraagformulier  

1. Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van een door het college vastgesteld

formulier dat hij volledig invult.

2. De aanvrager dient het rapport van het nader onderzoek, het saneringsplan, het

saneringsverslag, het nazorgplan met de daarbij behorende stukken in drievoud in bij het

college.

3. Het college stelt voor de onderscheidenlijke aanvragen aparte formulieren vast.

4. Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de in het tweede lid genoemde

stukken moeten worden aangeleverd.

Hoofdstuk 3 Inhoudelijke bepalingen.

Artikel 3.1 Inhoud saneringsplan

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming

worden in het saneringsplan de gegevens opgenomen zoals vermeld in het formulier

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid.

2. Het vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid of het

volledig invullen van het formulier kan achterwege blijven indien:

a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken;

b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en;

c. een naar het oordeel van het college voldoende motivering wordt gegeven waaruit

blijkt dat die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het

saneringsplan.

Artikel 3.2 Meldingsplichten

1. Degene die de bodem saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert meldt uiterlijk

vijf werkdagen voor de feitelijke aanvang van de grondsanering, respectievelijk de

grondwatersanering bij het college de aanvangsdatum van de grondsanering,

respectievelijk de grondwatersanering.

2. Indien de grondsanering respectievelijk de grondwatersanering niet zal worden gestart op

de gemelde aanvangsdatum, meldt de in het eerste lid bedoelde (rechts)persoon dit

onverwijld aan het college, onder opgave van een nieuwe aanvangsdatum. Indien de

nieuwe aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is, is het eerste lid van

toepassing. 

3. Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de in het

eerste lid bedoelde (rechts)persoon het college minimaal één werkdag van te voren op de

hoogte van het tijdstip waarop over het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte

bereikt zal worden en tot aanvulling van de ontgraving wordt overgegaan. Bij ontgraving

en aanvulling in gedeeltes, geldt voornoemde verplichting tot melding per gedeelte.

4. De in het eerste lid bedoelde (rechts)persoon meldt de beëindiging van de grondsanering,

respectievelijk de grondwatersanering binnen een week na beëindiging van de

grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering aan het college.

5. Indien sprake is van een grondsanering, respectievelijk grondwatersanering waarbij door

het college is ingestemd met een aanpak overeenkomstig artikel 38, derde lid, van de Wet
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bodembescherming, wordt de beëindiging van iedere afzonderlijke fase op de in het

vierde lid beschreven wijze gemeld.

Artikel 3.3 Wijzigingen op het saneringsplan

1. Bij een melding inzake wijziging van het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, vierde

lid van de Wet bodembescherming wordt gebruik gemaakt van een door het college

daartoe vastgesteld formulier.

2. Het volledig ingevulde formulier wordt bij het college ingediend.

Artikel 3.4   Saneringsverslag  

1. Degene die de bodem dan wel het grondwater heeft gesaneerd dan wel een fase van de

sanering heeft uitgevoerd, biedt uiterlijk acht weken na beëindiging van de

saneringswerkzaamheden het saneringsverslag met betrekking tot de gehele sanering dan

wel de betreffende fase aan het college aan. 

2. Instemming als bedoeld in artikel 39c, tweede lid Wet bodembescherming vindt in

beginsel alleen plaats nadat de sanering of een fase van de sanering als bedoeld in artikel

38, derde lid, volledig is afgerond en over dat geheel een saneringsverslag is ingediend. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming

dienen in het saneringsverslag de gegevens te worden opgenomen zoals vermeld in het

formulier bedoeld in artikel 2.2, eerste lid.

4. Het vermelden in het saneringsverslag van gegevens als bedoeld in het derde lid of het

volledig invullen van het formulier kan achterwege blijven indien:

a. bij de indiening van het saneringsverslag wordt aangegeven welke gegevens

ontbreken;

b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en;

c. een naar het oordeel van het college voldoende motivering wordt gegeven waaruit

blijkt dat die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het

saneringsverslag.

Artikel 3.5   Nazorgplan  

1. Indien op grond van artikel 39d van de Wet bodembescherming een nazorgplan vereist is

en dit nazorgplan niet gelijktijdig met het saneringsverslag kan worden ingediend, dient

degene die de bodem heeft gesaneerd uiterlijk acht weken na indiening van het

saneringsverslag een nazorgplan in bij het college.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste en tweede lid van de Wet

bodembescherming dienen in het nazorgplan de gegevens te worden opgenomen zoals

vermeld in het formulier bedoeld in artikel 2.2, eerste lid.
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3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste lid en tweede lid van de Wet

bodembescherming kan het vermelden in het nazorgplan van gegevens als bedoeld in het

tweede lid of het volledig invullen van het formulier achterwege blijven indien:

a. bij de indiening van het nazorgplan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken;

b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en;

c. een naar het oordeel van het college voldoende motivering wordt gegeven waaruit

blijkt dat die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het nazorgplan.  

Artikel 3.6 Saneringen van overheidswege

Op saneringen die door het college, in het kader van artikel 48 Wet bodembescherming worden

uitgevoerd zijn de artikelen 3.1 tot en met 3.5 van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen.

Artikel 4.1 Overgangsbepaling

1. Onverlet het bepaalde in artikel II van de Wet van 15 december 2005, houdende

wijzigingen van de Wet bodembescherming en enkele andere wetten in verband met

wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen1 geldt dat de fase van een sanering

die reeds in uitvoering is op het moment dat deze verordening in werking treedt,

overeenkomstig de regelingen waaronder de betreffende fase is gestart wordt

afgehandeld.

2. Bij het voorbereiden van een fase van een sanering volgend op de fase bedoeld in het

eerste lid, is deze verordening van toepassing.

Artikel 4.2 Intrekken verordening

De Verordening Bodemsanering gemeente Groningen van 18 december 2002 wordt

ingetrokken

Artikel 4.3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag waarop deze is

bekend gemaakt.

Artikel 4.4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening bodemsanering gemeente

Groningen. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling J.P. Rehwinkel.

1 Publicatie in Staatsblad 2005, 680
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