SANERINGSPLAN BIOWASMACHINE
FORMULIER VERZOEK UITVOEREN ACTIVITEITEN ONDER SANERINGSPLAN BIOWASMACHINE
STATUS: Versie 3 / 20100803
Het college van burgemeester en wethouders (hierna: bevoegd gezag) heeft op 20 januari 2010
(kenmerk 10.000667) op verzoek van de Projectorganisatie Stationsgebied van de gemeente Utrecht
(hierna beschikkinghouder) het saneringsplan "Biowasmachine" voor het saneren van VOClverontreinigingen in het Stationsgebied e.o. (hierna: Saneringsplan) vastgesteld.
De Aanvrager heeft aan beschikkinghouder gevraagd of zij voor eigen rekening en risico gebruik mag
maken van het Saneringsplan. Alvorens de Aanvrager deze activiteiten kan uitvoeren, (onverlet
andere door die partijen benodigde vergunningen, toestemmingen, goedkeuringen) dient hij deze
activiteiten bij de beschikkinghouder voor te leggen met een verzoek aan de beschikkinghouder om
de voorgenomen activiteiten onder de beschikking van het saneringsplan te mogen uitvoeren. De
beschikhouder kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden vanuit haar belang als
beschikkinghouder.
Private partijen die activiteiten onder de beschikking van het saneringsplan willen verrichten dienen
hiervoor aan de beschikkinghouder toestemming te vragen. Met dit formulier kan dit verzoek aan de
beschikkinghouder worden voorgelegd. Nadat het formulier (en de daarbij behorende bescheiden)
volledig is ingevuld en ondertekend is ontvangen, zal de beschikkinghouder het verzoek in
behandeling nemen.
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NAAM EN RECHTSPERSOON AANVRAGER :
[INVULLEN].

AANGEVEN ACTIVITEITEN:
[INVULLEN].
[ZONODIG BIJLAGE BIJVOEGEN].
PASSEN DE BESCHREVEN ACTIVITEITEN BINNEN HET SANERINGSPLAN?
[JA: VOORWAARDE VOOR IN BEHANDELING NEMEN. NEE: NIET IN BEHANDELING NEMEN].

AANGEVEN DEBIETEN VAN GRONDWATERONTTREKKINGEN EN
GRONDWATERSTANDVERLAGINGEN:
[INVULLEN/M3/DIAMETER INVLOEDSGEBIED >0.05CM….].
[ZONODIG BIJLAGE BIJVOEGEN].

PLAATS VAN UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN (KADASTRALE NUMMERS):
[KADASTRALE NUMMERS AANDUIDEN].
[COORDINATEN ONTTREKKINGSPUNTEN/INFILTRATIEPUNTEN]

UITVOERINGSPERIODE VAN DE ACTIVITEITEN:
[DDMMJJJJ - DDMMJJJJ].

VERREKENING VAN VOORDELEN DOORDAT VAN HET SANERINGSPLAN BIOWASMACHINE GEBRUIK
KAN WORDEN GEMAAKT
Aanvrager betaalt een voorschot van € xx.xxx,- op de verrekening van deze voordelen. [Per geval vast
te stellen door de gemeente]
Toelichting. POS heeft geïnvesteerd in de biowasmachine (saneringsplan en de uitvoering daarvan).
Derden die gebruik maken van de biowasmachine kunnen aanzienlijke voordelen genieten bij hun
activiteiten doordat VOCl-verontreinigingen bij activiteiten in de bodem niet meer met maatregelen
als retourbemalingen op hun plaats hoeven te worden gehouden. POS kan een deel van deze
voordelen met de initiatiefnemer verrekenen; waarbij moet worden opgemerkt dat POS niet beoogd
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alle voordelen te verrekenen. De voordelen worden steeds per geval ingeschat. In geval de voordelen
nihil zijn vindt geen verrekening plaats.

BETALINGSTERMIJN:
MOMENT VAN BETALING AANGEVEN: betaling geschiedt voorafgaande aan de uitvoering.
DAARNAAST GELDT: indien in het kader van het beoogde Convenant Biowasmachine een andere
rekenvergoeding zal worden afgesproken zal het in dit meldingsformulier opgenomen bedrag
daarmee worden verrekend.
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AANVRAGER ACCEPTEERT VOLLEDIG EN ZONDER VOORBEHOUD DE NAVOLGENDE
VOORWAARDEN:
1. De Aanvrager verklaart dat de door Melder in het Stationsgebied te verrichten
bodemwerkzaamheden volledig zijn beschreven en dat hij in dit gebied geen andere
werkzaamheden zal verrichten dan werkzaamheden die in dit formulier zijn gemeld.
2. De Aanvrager dient de beschikkinghouder alle informatie te verstrekken die beschikkinghouder
nodig heeft om bij het bevoegd gezag een melding in het kader van de Wet
bodembescherming te kunnen indienen.
Het bevoegd gezag beoordeeld zelfstandig of de melding aan de eisen voldoet en de
werkzaamheden binnen het Saneringsplan kunnen worden uitgevoerd.
3. De Aanvrager zal de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het Saneringsplan en de
daarbij gegeven voorschriften, en overeenkomstig wijzigingen van het Saneringsplan en daarbij
(eventueel) door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen.
De werkzaamheden dienen te allen tijde te worden uitgevoerd overeenkomstig de Wet
bodembescherming.
4. De Aanvrager zal de gemelde werkzaamhedenniet op een andere wijze uitvoeren dan na
overleg met en schriftelijke toestemming van de beschikkinghouder.
5. De Aanvrager zal op eigen initiatief aan beschikkinghouder of derden tijdig al die informatie
verstrekken over haar eigen werkzaamheden verstrekken, die beschikkinghouder of derden
nodig hebben om het goed functioneren van het Saneringsplan of bodemwerkzaamheden van
derden te waarborgen.
Deze gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op (actuele) gegevens over de bodem,
grondwateronttrekkingen, samenstelling van grondwater, verontreinigingen en capaciteit en
werking van bronbemalinginstallaties of warmte-koude-opslag installaties, of calamiteiten.
De Aanvrager verstrekt beschikkinghouder op verzoek al die informatie die beschikkinghouder
nodig acht voor het goed functioneren van het Saneringsplan.
6. De Aanvrager zal aanwijzingen van beschikkinghouder opvolgen, voor zover dit nodig is voor de
goede werking van het Saneringsplan.
Indien de Aanvrager de aangevraagde werkzaamheden niet overeenkomstig sub 4 uitvoert, of
in het geval van calamiteiten, zal de Aanvrager op verzoek van beschikkinghouder zijn
werkzaamheden stil leggen.
7. De Aanvrager is ermee bekend dat deze verklaring (en in het kader van deze verklaring
gevoerde overleg) op geen enkele wijze de publiekrechtelijke bevoegdheden van het bevoegd
gezag beperkt.
8. De in de bijlage bij de Aanvrager gegeven (eind)datum van de uitvoering van werkzaamheden
zijn vaste (eind)data. Indien de Aanvrager dit wil wijzigingen dient hij hiertoe een verzoek bij
beschikkinghouder in te dienen. Bij zijn beslissing houdt beschikkinghouder mede rekening met
de belangen van beschikkinghouder en derden.
9. De Aanvrager verklaart geen gebruik (meer) te (zullen) maken van het Saneringsplan als het
Saneringsplan wordt ingetrokken, of zodanig wordt gewijzigd, dat ongewijzigde voortzetting
van de werkzaamheden door Melder niet meer mogelijk is.
10. Alle kosten welke voortvloeien uit het gebruik van het Saneringsplan door de Aanvrager zijn
voor rekening en risico van de Aanvrager.
De Aanvrager verklaart dat hij de beschikkinghouder en bevoegd gezag uit geen enkele hoofde
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aansprakelijk zal stellen voor schade als gevolg van het gebruik het Saneringsplan.
Melder vrijwaart beschikkinghouder en bevoegd gezag voor aanspraken van derden als gevolg
van haar gebruik van het Saneringsplan.
AANVRAGER VERKLAART DIT MELDINGFORMULIER NAAR WAARHEID, ZONDER VOORBEHOUD,
VOLLEDIG EN ONVOORWAARDELIJK TE HEBBEN INGEVULD, EN VERKLAART ZICH AKKOORD MET DE
INHOUD DAARVAN EN MET VOORNOEMDE VOORWAARDEN 1 TOT EN MET 10 IN HET BIJZONDER.

Aldus akkoord ondertekend door Aanvrager te […………..] d.d. [……………]
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