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Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Bijlage(n)

1

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 12 september 2016,
72/16A;
Gelet op artikel 1.2 van de Wet milieubeheer;
Gelet op artikel 39, 39c en 39d van de Wet bodembescherming;
Overwegende dat Provinciale Staten op 5 februari 2010 de Provinciale
milieuverordening Noord-Brabant 2010 hebben vastgesteld;
Overwegende dat beperking van de lasten van burgers, bedrijfsleven en de
overheid een uitgangspunt is bij het opstellen van regelgeving;
Overwegende dat het aansluiten bij de meest gangbare procedures die door
andere bestuursorganen met bevoegd gezag wordt gekozen, bijdraagt aan de
kwaliteitsbewaking, kosteneffectiviteit en kosten efficiëntie;
Overwegende dat de bevoegdheid voor de sanering van waterbodems sinds
de invoering van de Waterwet niet meer bij Gedeputeerde Staten liggen;
Overwegende dat hoofdstuk 5 een technische wijziging behoeft;

Overwegende dat Provinciale Staten hiertoe de Provinciale milieu verordening
wensten aan te wijzigen;
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Besluiten vast te stellen de volgende verordening:
Artikel I Wijzigingen
A. In artikel 5.2.1, eerst lid, wordt ‘bijlage 7’ vervangen door: bijlage 6.
B. Hoofdstuk 6 van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant komt te
luiden:
Hoofdstuk 6. Bodemsanering
Titel 6.1 Voorbereiding
Artikel 6.1.1
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
b. beschikking ernst en spoed: beschikking als bedoeld in artikel 29 van de
Wbb, waarbij vastgesteld wordt of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering wordt
vastgesteld;
c. nazorgplan: nazorgplan als bedoeld in artikel 39d van de Wbb;
d. saneringsplan: saneringsplan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de
Wbb;
e. saneringsverslag: verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de
Wbb;
f. Wbb: Wet bodembescherming.
Artikel 6.1.2
1. Titel 4.1 van de Awb is van overeenkomstige toepassing op:
a. de voorbereiding van een beschikking ernst en spoed;
b. het instemmen met een saneringsplan;
c. het instemmen met een saneringsverslag;
d. het instemmen met een nazorgplan.
2. Voor de toepassing van titel 4.1 van de Awb worden als een aanvraag tot
het nemen van een beschikking aangemerkt:
a. de indiening van het rapport van het nader onderzoek;
b. het doen van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de
Wbb;
c. de indiening van het saneringsplan;
d. de indiening van het saneringsverslag;
e. de indiening van het nazorgplan.
3. In afwijking van het eerste lid, onder a, b en d, is titel 4.1 niet van
toepassing indien ten minste twee van de volgende gevallen van toepassing
zijn:
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a. er is eerder sprake geweest van klachten, hinder of onrust met
betrekking tot de verontreinigingslocatie;
b. de locatie ligt in een door Gedeputeerde Staten aangewezen bijzonder
gebied, kwetsbaar gebied of stiltegebied, waarbij andere
belanghebbenden aanwezig kunnen zijn;
c. er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging die met spoed
moet worden gesaneerd op grond van artikel 29, eerste lid juncto
artikel 37, eerste lid Wbb);
d. er is sprake van een actueel blootstellingsrisico op een vrij toegankelijk
terrein;
e. de beschikbaarheid van openbare wegen en voorzieningen wordt
beperkt.
4. Indien ten minste twee van de gevallen genoemd in het derde lid, onder a
tot en met e van toepassing zijn, is afdeling 3.4 van de Awb van
overeenkomstige toepassing op:
a. de voorbereiding van een beschikking ernst en spoed;
b. het instemmen met een saneringsplan;
c. het instemmen met een nazorgplan.
5. Indien afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, wordt de
ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegd bij de
betreffende Omgevingsdienst en bij de gemeente waar een
onderzoeksgeval, saneringsonderzoek of sanering aan de orde is.
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Titel 6.2 Indiening van bescheiden
Artikel 6.2.1
1. Voor de indiening van:
a. een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid Wbb;
b. het saneringsverslag;
c. het nazorgplan;
d. meldingen als bedoeld in artikel 6.9.1, eerste lid, van de Wbb;
wordt gebruik gemaakt van de formulieren van de betreffende
Omgevingsdienst.
2. Het meldingsformulier, het rapport van het nader onderzoek en het
saneringsplan, inclusief daaraan ten grondslag liggende onderzoeken,
worden, voor zover het geen elektronische versie betreft, bij de betreffende
Omgevingsdienst ingediend.
3. Het saneringsverslag en het nazorgplan, inclusief daaraan ten grondslag
liggende onderzoeken, worden, voor zover geen sprake is van een
elektronische versie, bij de betreffende Omgevingsdienst ingediend.
Titel 6.3 Het saneringsplan
Artikel 6.3.1
1. Onverminderd de eisen die op grond van artikel 39, eerste lid, of artikel
40, eerste lid, van de Wbb worden gesteld dienen in het saneringsplan de
gegevens te worden vermeld zoals opgenomen in de checklist van de
betreffende Omgevingsdienst.
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2. Onverminderd het tweede lid dienen alle overige verplichte gegevens zoals
die voorkomen in de in artikel 6.2.1, eerste lid, bedoelde gegevensdrager
te worden overgelegd.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wbb, kan het
vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid,
achterwege blijven indien:
a. bij indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens
ontbreken, en;
b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom de gegevens ontbreken,
en;
c. die gegevens naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan.
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Artikel 6.3.2
1. Indien een sanering, geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het
waterwingebied of het grondwaterbeschermingsgebied dient het
saneringsplan gericht te zijn op volledige verwijdering van de
verontreiniging.
2. Indien het gestelde in het eerste lid niet kosteneffectief is, dient het
saneringsplan gericht te zijn op een stabiele eindsituatie, inhoudende dat
de contouren van een eventuele restverontreiniging zich niet verspreiden.
3. Ingeval van sanering van grondwater in de gebieden als genoemd in het
eerste lid, dient het saneringsplan gericht te zijn op het bereiken van de
streefwaarde of de (verhoogde) achtergrondwaarde.
4. Indien het gestelde in het derde lid niet haalbaar blijkt, dient te worden
aangegeven op welke wijze de risico’s voor het grondwater, als grondstof
voor drinkwater, worden weggenomen.
5. Indien een sanering, geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het
waterwingebied of het grondwaterbeschermingsgebied dient uit het
saneringsplan te blijken dat:
a. hulpstoffen voor een in-situ-sanering geen risico vormen voor het
grondwater als grondstof voor drinkwater;
b. de afbraak van restproducten inzichtelijk wordt gemaakt;
Titel 6.4 Betrokkenheid bij de uitvoering
Artikel 6.4.1
1. Indien Gedeputeerde Staten opdracht geven om een nader onderzoek, een
saneringsonderzoek of een sanering uit te voeren, stellen zij ter begeleiding
van dat onderzoek respectievelijk die sanering een projectgroep in, tenzij
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte
bestaat.
2. In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid, bevorderen
Gedeputeerde Staten dat degene die een nader onderzoek, een
saneringsonderzoek of een sanering laat uitvoeren, ter begeleiding van dat
onderzoek respectievelijk die sanering een projectgroep instelt, tenzij
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redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte
bestaat.
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Artikel 6.4.2
1. Een projectgroep als bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid, heeft tot taak
degene die het onderzoek respectievelijk de sanering laat uitvoeren, haar
zienswijze te geven op de uitvoering van dat onderzoek respectievelijk die
sanering.
2. Een projectgroep bestaat ten minste uit:
a. een vertegenwoordiger van degene die het onderzoek respectievelijk
de sanering laat uitvoeren;
b. een vertegenwoordiger van de ingezetenen van die gemeente en
andere natuurlijk en rechtspersonen die belang hebben bij de uitvoering
van het nader onderzoek, het saneringsonderzoek of de sanering van
dat geval.
3. Indien Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders van de
betrokken gemeente niet het onderzoek respectievelijk de sanering laten
uitvoeren, worden zij in de gelegenheid gesteld een vertegenwoordiger
aan te wijzen die de vergaderingen van de projectgroep kan bijwonen.
Titel 6.5 Wijziging saneringsplan
Artikel 6.5.1
Bij een melding tot wijziging van het saneringsplan, genoemd in artikel 39,
vierde lid en artikel 40 van de Wbb dienen de volgende gegevens te worden
verstrekt:
a. de gegevens die afwijken van het saneringsplan waarmee Gedeputeerde
Staten op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wbb hebben
ingestemd;
b. de inhoud van de wijziging;
c. de reden van de wijziging;
d. de gevolgen van de wijziging voor de saneringsdoelstelling en de te treffen
saneringsmaatregelen;
e. of en in hoeverre de uitvoering van de wijziging verandering brengt in het
tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn afgerond.
Titel 6.6 Saneringsverslag
Artikel 6.6.1
1. Onverminderd de eisen die op grond van artikel 39c, eerste lid, van de
Wbb aan een saneringsverslag worden gesteld dienen in het
saneringsverslag de gegevens te worden vermeld zoals opgenomen in de
checklist van de betreffende Omgevingsdienst.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39c, eerste lid, van de Wbb kunnen
de gegevens, bedoeld in het eerste lid, achterwege blijven indien:
a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens
ontbreken;
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b. daarbij de reden voor het ontbreken van die gegevens wordt
aangegeven, en;
c. die gegevens naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsverslag.
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Titel 6.7 Nazorgplan
Artikel 6.7.1
1. Onverminderd de eisen die op grond van artikel 39d, eerste lid, van de
Wbb aan de nazorg worden gesteld dienen in het nazorgplan de
gegevens te worden vermeld zoals opgenomen in de checklist van de
betreffende Omgevingsdienst.
2. Indien de maatregelen inhouden het regelmatig inspecteren van de
beheers- en isolatievoorzieningen die ter uitvoering van de sanering zijn
aangebracht dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:
a. een beschrijving van de wijze en de tijdstippen waarop de
instandhouding van de voorzieningen worden gewaarborgd en
gecontroleerd;
b. de wijze en de tijdstippen waarop hierover verslag wordt gedaan aan
het bevoegd gezag.
3. Indien de maatregelen inhouden het periodiek monitoren van de
restverontreiniging:
a. het monitoringsprogramma, daaronder in ieder geval begrepen de
wijze en het tijdstip waarop monitoring plaats vindt, inclusief benoemen
van peilbuizen en de te verrichten analyses en frequentie van
bemonstering;
b. een beschrijving van de vastgestelde signaal- en actiewaarden en
bijbehorende acties;
c. de wijze en tijdstippen waarop hierover verslag wordt gedaan aan het
bevoegd gezag.
4. Indien de maatregelen inhouden het isoleren van de achtergebleven
verontreiniging dient een beschrijving te worden gegeven van de wijze
waarop het betrokken gebied wordt beheerd.
5. Een beschrijving van de handelwijze bij eventuele wijziging van het gebruik
van de locatie.
6. Een beschrijving van de handelwijze bij eventuele graafwerkzaamheden op
de locatie.
7. Een beschrijving van de gebruiksbeperkingen in relatie tot de nazorg.
8. Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste lid, van de Wbb kan het
vermelden in het nazorgplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid,
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. die gegevens naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het nazorgplan.
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Titel 6.8 Toezicht en handhaving
Artikel 6.8.1
1. De uitvoerder van een grond- of grondwatersanering doet tenminste twee
en ten hoogste zes weken voor aanvang van de sanering hiervan
mededeling aan de betreffende Omgevingsdienst.
2. De uitvoerder meldt tevens uiterlijk 2 werkdagen tevoren het bereiken van
de einddiepte bij een ontgraving, alsmede het volledige voltooien van een
grondsanering na aanvulling tot peil.
3. In geval van een gefaseerde sanering als bedoeld in artikel 38, derde lid,
van de Wbb dient tenminste 4 weken voor de aanvraag van de
verschillende fasen van het gefaseerd saneringsplan een melding te worden
gedaan met gebruikmaking van een door de betreffende Omgevingsdienst
vastgesteld formulier.
4. Indien sprake is van een grondsanering, respectievelijk grondwatersanering
waarbij door de betreffende Omgevingsdienst is ingestemd met een aanpak
overeenkomstig artikel 38, derde lid, van de Wbb, wordt de beëindiging
van iedere afzonderlijke fase op de in het eerste lid, beschreven wijze
gemeld.
5. De opdrachtgever van de sanering of de uitvoerder draagt tijdens en na de
uitvoering van een sanering zorg voor het indienen van
voortgangsverslagen:
a. bij een sanering met een langere duur dan 6 maanden: iedere 6
maanden een voortgangsrapport;
b. indien een grondsanering wordt uitgevoerd in combinatie met een
daarna nog doorlopende grondwatersanering en de totale sanering
langer duurt dan 6 maanden: een tussentijds saneringsverslag conform
artikel 39 c, eerste lid, van de Wbb na afronding van de
grondsanering en telkens na 6 maanden een voortgangsrapportage
over de grondwatersanering.
6. Het eindverslag over de sanering, bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de
Wbb heeft betrekking op de totale sanering.
7. De voortgangsverslagen dienen opgesteld te worden op basis van een
door de uitvoerder op de locatie bij te houden logboek.
8. Voortgangsrapportages worden ingediend binnen een maand na afloop
van de periode waar zij betrekking op hebben.
9. Saneringsverslagen en, indien van toepassing nazorgplannen, worden
ingediend binnen 8 weken na afronding van de sanering, dan wel het deel
van de sanering waar zij betrekking op hebben.
10. De betreffende Omgevingsdienst kan naar aanleiding van de
voortgangsverslagen aanwijzingen geven over de saneringsvoortgang
binnen het kader van de afgegeven beschikking. Er dient conform deze
aanwijzingen te worden gehandeld.
11. De betreffende Omgevingsdienst kan naar aanleiding van de
voortgangsverslagen aanwijzingen geven over de saneringsvoortgang
binnen het kader van de afgegeven beschikking.
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Titel 6.9 Gebiedsgerichte verbijzondering van beleid
Artikel 6.9.1
De bepalingen uit deze verordening zijn niet van toepassing voor zover sprake
is van strijdigheid met regels die voortvloeien uit het door Gedeputeerde Staten
dan wel door andere terzake bevoegde gezagsorganen vastgestelde beleid
voor gebiedsgerichte verbijzondering.
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Zevende wijzigingsverordening
Provinciale milieu verordening Noord-Brabant 2010.

’s-Hertogenbosch, 18 november 2016
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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Toelichting behorende bij de Zevende wijzigingsverordening
Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010.

Algemeen
Op grond van artikel 39, eerste en vierde lid, artikel 39c, derde lid en artikel
39d, vijfde lid 5, van de Wet bodembescherming (Wbb) en de hoofdstukken 3
en 4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen bij provinciale verordening
regels worden gesteld die verband houden met de aan te leveren stukken en de
te volgen procedures en termijnen in het kader van de Wet bodembescherming.
Deze regels gelden alleen in het geval Gedeputeerde Staten het bevoegd
gezag zijn in het kader van de Wbb.
Deze wijziging van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 past
deze regels aan een aantal technische wijzigingen en wetswijzigingen van de
Wet bodembescherming die sinds 2010 hebben plaatsgevonden. Zo is de
Waterwet onder andere van kracht geworden waardoor Gedeputeerde Staten
niet meer het bevoegd gezag zijn bij verontreinigingen in waterbodems.
Het Rijk streeft naar steeds kortere en efficiëntere procedures. In dat kader is als
uitganspunt opgenomen dat meer gebruik moet worden gemaakt van de
reguliere procedure in plaats van de uitgebreide uniforme procedure in het
kader van een snellere afhandeling van beschikkingen waarbij de inspraak
door belanghebbenden blijft gewaarborgd.
De afhandeling van de procedures in het kader van de Wbb is inmiddels door
Gedeputeerde Staten neergelegd bij omgevingsdiensten. Afhankelijk van de
locatie is dit de Omgevingsdienst Midden- West Brabant (OMWB) of de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (OZOB). De omgevingsdiensten hebben te
maken met meerdere bestuursorganen met het bevoegd gezag in het kader van
de Wet bodembescherming. In het kader van de kwaliteitsbewaking, de
kosteneffectiviteit en kostenefficiëntie willen zij de procedures die in dit kader
moeten worden gevolgd op elkaar af stemmen. Zij hebben voor 90% te maken
met procedures die niet onder het bevoegd gezag van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant vallen. De procedure die dan wordt gevolgd
is de reguliere procedure.
In deze wijzing van de verordening wordt standaard de reguliere procedure
van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd maar wordt
voor de gevallen waar Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn en titel 4.1
Awb niet mag worden toegepast volgens de eerder genoemde beleidsregel, de
procedure conform afdeling 3.4 van de Awb voorgeschreven. Door deze
wijzing blijft de verordening inhoudelijk daarom ongewijzigd.
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Procedure
De Wbb heeft niet vastgelegd welke procedure gevolgd moet worden om
beschikkingen op grond van deze wet voor te bereiden. Vastgesteld is alleen in
artikel 39, tweede lid Wbb dat binnen 15 weken moet zijn besloten over de
ernst en spoed van een bodemverontreiniging (artikel 29 derde lid, van de
Wbb) of zijn ingestemd met een saneringsplan (artikel 39, tweede lid van
Wbb). Bij een nazorgplan moet binnen zes maanden worden besloten of
daarmee wordt ingestemd (artikel 39d, derde lid van Wbb). In de Provinciale
Milieuverordening Noord-Brabant 2010 (PMV) is bepaald dat bij de
voorbereiding van deze beschikkingen in het kader van de Wbb, afdeling 3.4.
van de Awb wordt toegepast. Dit houdt in dat er altijd gedurende zes weken
een ontwerp beschikking ter inzage ligt en dat na de definitieve beschikking
beroep bij de Raad van State open staat.
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Deze procedure wordt in de praktijk als onnodig belastend ervaren. Om deze
reden is al op 18 december 2012 de “Beleidsregel afwijkingsbevoegdheid
uniforme openbare voorbereidingsprocedure bodemsanering Noord-Brabant”
vastgesteld. Op grond van deze beleidsregel bestaat de mogelijkheid om voor
deze procedures in bepaalde gevallen niet de afdeling 3.4 van de Awb toe te
passen maar de reguliere procedure te van titel 4.1 van de Awb te volgen
wanneer hierom wordt verzocht. In de praktijk blijkt dat dit verzoek bijna altijd
wordt gedaan. De standaard procedure op grond van titel 4.1 van de Awb
houdt in dat er binnen 8 weken een definitief besluit wordt genomen waarna
bezwaar open staat bij de Hoor- en Advies Commissie van de provincie NoordBrabant. De termijn van 8 weken geldt tenzij de Wet bodembescherming een
andere termijn heeft opgenomen.
Deze zevende wijziging verandert het uitgangspunt van de te volgen
voorbereidingsprocedure: standaard wordt de reguliere procedure van titel 4:1
Awb toegepast maar in de gevallen waarbij deze procedure volgens de eerder
genoemde beleidsregel uit december 2012 niet mag worden gevolgd, blijft het
onveranderd dat verplicht de procedure van afdeling 3.4 Awb moet worden
gevolgd. De termijn van 15 weken respectievelijk 26 weken waarbinnen een
beschikking ernst en spoed, een saneringsplan of over een nazorgplan moet
zijn beslist blijft onveranderd.

Artikelsgewijs
Artikel 6.1.2.
Eerste lid:
Voor de duidelijkheid wordt niet verwezen naar de desbetreffende artikelen in
de Wet bodembescherming maar worden de termen van de definities uit artikel
6.1.1. gebruikt. Voor beschikkingen ernst en spoed en instemmen met het
(deel)saneringsplan geldt dat volgens de Wet bodembescherming binnen 15
weken (zie art 29, derde lid Wbb, respectievelijk artikel 39, tweede lid van de
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Wbb) moet worden beslist. Voor beschikkingen nazorgplan geldt dat binnen 26
weken moet zijn beslist (zie artikel 39d, derde lid van de Wbb). Deze termijnen
zijn in de Wbb zelf opgenomen en blijven onveranderd. Voor de procedure tot
het instemmen met een evaluatieverslag is in de Wbb geen termijn opgenomen
en daarom is voor deze procedure artikel 4.13 tweede lid Awb van
toepassing: 8 weken.

Nummer

176/16

Derde lid
Hierin zijn die situaties opgenomen waar volgens de Beleidsregel
afwijkingsbevoegdheid uniforme openbare voorbereidingsprocedure
bodemsanering Noord-Brabant de reguliere procedure van titel 4.1 van de
Awb niet mag worden toegepast. Hierdoor blijft het huidige beleid voor de
voorbereidingsprocedures ongewijzigd.
Artikel 6.1.3 oud
Dit artikel vervalt omdat in de Wbb zelf al is opgenomen dat er eerst een
saneringsplan moet worden gemaakt voordat tot sanering kan worden
overgegaan. Ook is in de Wbb de publicatieplicht hiervan opgenomen. Deze
verplichtingen gelden ook voor saneringen die de provincie Noord-Brabant zelf
(laat) uitvoeren.
Artikel 6.2.1.
Het kan in deze gevallen ook gaan om een elektronische versie van het
formulier.
Artikel 6.3.1
De omgevingsdiensten hanteren een checklist waarin is opgenomen welke
gegevens en stukken moeten worden gevoegd bij een verzoek om instemming
met een saneringsplan. Om deze reden is het niet nodig om deze gegevens in
detail in deze verordening op te nemen.
Artikel 6.3.2
Omdat in de Wbb al is opgenomen dat in het saneringsplan ijkmomenten zijn
en een terugvalscenario moeten worden vermeld, zijn de vermelding van deze
verplichtingen verwijderd uit dit artikel van de verordening.
Artikel 6.3.3 (oud)
Dit artikel is vervallen omdat bodem en oevers van wateroppervlaktelichamen
sinds december 2009 onder de Waterwet vallen en niet meer onder de Wbb.
Gedeputeerde Staten zijn daarom niet meer bevoegd om hiervoor regels op te
nemen in deze verordening.
Titel 6.5 (oud)
De bepalingen uit de voorgaande titel 6.5 zijn in hun geheel vervallen omdat
sinds december 2009 de Waterwet van kracht is en Gedeputeerde Staten van

11/12

Noord-Brabant niet meer bevoegd zijn om hiervoor regels op te nemen in deze
verordening.
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Artikel 6.5.1 nieuw
Dit is het oude artikel 6.6.1 en is ongewijzigd.
Artikel 6.6.1 eerste lid
De omgevingsdiensten hanteren een checklist waarin is opgenomen welke
gegevens en stukken moeten worden gevoegd bij een verzoek om instemming
met het saneringsverslag. Om deze reden is het niet nodig om de gegevens die
voorheen in het eerste lid van dit artikel waren opgenomen in detail in deze
verordening op te nemen.
Artikel 6.7.1, eerste lid
De omgevingsdiensten hanteren een checklist waarin is opgenomen welke
gegevens en stukken moeten worden gevoegd bij een verzoek om instemming
met het nazorgplan. Om deze reden is het niet nodig om de gegevens die
voorheen in het eerste lid van dit artikel waren opgenomen in details in deze
verordening op te nemen.
Artikel 6.8.1.
Start van de sanering moet worden gemeld bij de omgevingsdienst en niet meer
bij Gedeputeerde Staten. Hierbij moet het formulier van de omgevingsdienst
worden gebruikt.

’s-Hertogenbosch, 18 november 2016
Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier
mw. mr. K.A.E. ten Cate
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mw. ir. A.M. Burger.
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