
OVERZICHT MOGELIJKE GEBRUIKSBEPERKINGEN ogv WBB 
 
Beschikking NO Ernst en spoedeisendheid 
In de beschuikking NO wordt de ernst van de verontreiniging vastgesteld, op grond waarvan 
gebruiksbeperkingen worden vastgesteld, die geldig blijven totdat een eventuele sanering wordt 
beschikt. 
 
Gebruiksbeperkingen 
De bodemverontreiniging brengt gebruiksbeperkingen met zich mee. Voor het huidige dan wel 
voorgenomen  
- wonen en intensief gebruik (openbaar) groen 
- extensief gebruik (openbaar) groen 
- bebouwing en verharding  
- landbouw en natuur 
gelden de volgende gebruiksbeperkingen en/of zorg: 
 
− Niet betreden terrein 
Op de locatie zijn in de bovengrond verontreinigingen aanwezig. Als kinderen, volwassenen en/of 
dieren hiermee in contact komen, lopen zij onaanvaardbare risico's. Het is daarom niet toegestaan de 
locatie te betreden. 
 
− Geen graafwerkzaamheden 
Op de locatie is in de bovengrond ondergrond boven- en ondergrond een bodemverontreiniging 
aanwezig. Graven en andere werkzaamheden op of in de verontreinigde bodem zonder schriftelijke 
instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming zijn niet toegestaan. 
 
− Restricties voor wonen door verdamping 
Op de locatie zijn in de bodem verontreinigingen aanwezig, die vluchtig zijn en kunnen verdampen. 
Indien op deze verontreinigingen gewoond wordt, kan men langdurig blootgesteld worden aan  
verontreinigingen en kunnen onaanvaardbare risico's ontstaan. 
In overleg met de GGD van de gemeente hebben wij bepaald. 
 
− Restricties voor moestuinen en verbouw gewassen 
Op de locatie zijn in de bodem verontreinigingen aanwezig, waardoor de consumptie van groenten uit 
een eigen moestuin of het verbouwen van gewassen mogelijk onaanvaardbare risico's voor mens of 
dier met zich mee kunnen brengen. 
In overleg met de GGD GLTO hebben wij bepaald. 
 
− Niet onttrekken grondwater 
Op of nabij de bodemverontreiniging (expliciet aangeven waar grondwaterverontreinigingscontour ligt) 
mag geen grondwater onttrokken worden zonder schriftelijke instemming van het bevoegd gezag op 
grond van de Wet bodembescherming. Het gebruik of het contact met het verontreinigd grondwater 
kan mogelijk onaanvaardbare risico's met zich meebrengen. Onttrekking kan tevens als gevolg 
hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op ongewenste wijze verspreidt. 
 
VERPLICHTE MELDING GEBRUIKSWIJZIGING 
Het kan zijn dat na deze beschikking het bodemgebruik verandert. Iedere verandering naar een 
gevoeliger gebruiksfunctie moet schriftelijk aan ons gemeld worden. De eigenaar en/of erfpachter van 
het terrein waar het bodemgebruik  



Beschikking (deel)saneringsplan 
Tijdens het saneren gelden de gebruiksbeperkingen uit de beschikking NO. In de beschikking SP 
wordt vermeld wat de gebruiksbeperkingen NA sanering zullen zijn. 
 
Gebruiksbeperkingen 
Na saneren gelden de volgende gebruiksbeperkingen voor de locatie: 

Instandhouden leeflaag  
Op de locatie zal een leeflaag van ……. m gerealiseerd worden. De leeflaag zal de bodem geschikt 
maken voor de functie…….. Normaal gebruik van de leeflaag is toegestaan, mits de functie van de 
leeflaag (voorkomen van contact met onderliggende verontreiniging) niet blijvend wordt aangetast. 
Graven in de verontreinigde grond onder de leeflaag zal niet toegestaan zijn zonder instemming van het 
bevoegd gezag. Afvoer en hergebruik van de vrijkomende grond zal niet toegestaan zijn zonder 
instemming van het bevoegd gezag. In het evaluatieverslag/nazorgplan zullen voorstellen gedaan zijn 
over de controle op de leeflaag. 
 
Instandhouden verhardingslaag op verontreinigde grond 
Op de locatie zal na saneren een verhardingslaag aanwezig zijn waardoor geen direct contact met de 
onderliggende verontreinigde bodem mogelijk is. Deze verhardingslaag zal in stand moeten worden 
gehouden om risico's te vermijden. De verhardingslaag zal niet verwijderd en/of doorbroken mogen 
worden zonder instemming van het bevoegd gezag Wbb. 
 
Niet graven in de restverontreiniging op grotere diepte 
Na de sanering zal in de ondergrond op een diepte van {Typ diepte} een restverontreiniging 
achterblijven. Graven in deze restverontreiniging zal niet toegestaan zijn zonder instemming van het 
bevoegd gezag. Afvoer en hergebruik van de vrijkomende grond zal niet toegestaan zijn zonder 
instemming van het bevoegd gezag. 
 
Instandhouden isolatiemaatregel 
Typ nauwkeurige omschrijving van verontreiniging die geïsoleerd is en wat wel of niet mag en over de 
controle. 
 
Onttrekking grondwater 
Op of nabij de bodemverontreiniging mag geen grondwater onttrokken worden zonder schriftelijke 
instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming. Onttrekking kan onder 
meer tot gevolg hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op ongewenste wijze verspreidt. 
 
  
  
 


