
Q

anteagroup

Bijlage 5 Toets herkomst NEN 5725

Identificatie ontgravingslocatie en of toepassingslocatie

Ontgravingslocatie

Adres:

X-coördinaat: y -coördinaat:

Het adres van de locatie zoals hieronder gemeld en/ of te melden bij het Meldingsformulier Besluit bodem
kwaliteit www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

Op dit (gemeentelijk) formulier voor historische informatie kunt u, naast algemene gegevens, de histori
sche gegevens vermelden van de ontgravingslocatie en vervolgens van de toepassingslocatie.Op het 
(landelijke) formulier voor grondverzet kunt u de adresgegevens vermelden van de ontgravingslocatie en 
van de toepassingslocatie en moet u de hoeveelheid toe te passen materiaal aangeven.

Dit formulier is een toelichting op de historische gegevens van een perceel (een locatie).
Als een perceel verdacht is van bodemverontreiniging, is namelijk aanvullende informatie nodig voor grondver
zet en is informatie van de bodemkwaliteitskaarten (de ontgravings- en de toepassingskaarten)niet zonder 
meer toereikend om de bodemkwaliteit te bepalen.

Geadviseerd wordt het historisch onderzoek te laten uitvoeren door een bedrijf dat erkend is voor het BRL 
2000 - protocol 2001.
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In de volgende situaties is er geen meldingsplicht voor het toepassen van grond:
• Het toepassen van grond onder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).
• De toepassing van grond door particulieren, anders dan in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
• Het toepassen van grond binnen een landbouwbedrijf als de grond afkomstig is van een tot dat 

landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het 
perceel grond waar de grond wordt toegepast.

• Het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen.
• Het toepassen van schone grond in hoeveelheden kleiner dan 50 m3. Voor het toepassen van schone 

grond in hoeveelheden vanaf 50 m moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.



Q

anteagroup

Toepassingslocatie

Adres:

X-coördinaat: y -coördinaat:

Bronvermelding

Indien van toepassing: Verificatieonderzoek (bij al eerder uitgevoerd (historisch) onderzoek)

□ Fysiek, op [datum]

□ Digitaal via Google Maps/ Bing Maps, kaartgegevens [j aartal foto]

□ Digitaal via Google Streeview / Cyclomedia, kaartgegevens
[opname datum]

Omdat al een eerder (historisch) onderzoek is uitgevoerd is op de ontgravingslocatie en/ of de toepassingsloca
tie geverifieerd of tussentijds op de onderzoekslocatie activiteiten hebben plaatsgevondendie de bodemkwali
teit hebben kunnen beïnvloeden. De verificatie heeft plaatsgevonden

Welke bronnen heeft u geraadpleegd om alle bovenstaande vragen te beantwoorden? Ook als eengeraad- 
pleegde bron geen informatie heeft opgeleverd, moet u dit aangeven.
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Q

anteagroup

Ontgravingslocatie

1. Natuur

Landbouw / volkstuin / moestuin

Infrastructuur

Onbekend / braakliggend
2. Natuur

Landbouw / volkstuin / moestuin

(Onverharde) kinderspeelplaats

Onbekend / braakliggend
3. O

O

o

o

o

(Onverharde) kinderspeelplaats

Wonen / woongebied

Industrie / bedrijven

Wonen / woongebied 

Industrie / bedrijven 

Infrastructuur

Welk gebruik heeft de 
locatie nadat de grond 
wordt / is ontgraven?

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Welk gebruik / functie heeft 
de locatie gehad voordat 
grond wordt ontgraven?

Welke kwaliteit heeft debo- 
dem volgens de ontgra- 
vingskaart?

Natuur / schoon (PFAS> landelijke achtergrond- 
waarde / PFAS> bepalingsgrens maar 
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

Landbouw / overig (PFAS > landelijke achter
grondwaarde / PFAS> bepalingsgrens maar 
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

Wonen (PFAS> landelijke achtergrondwaarde / 
PFAS > bepalingsgrens maar < landelijke achter
grondwaarde / PFAS< bepalingsgrens / Niet be
kend *)

Industrie (PFAS > landelijke achtergrondwaarde / 
PFAS > bepalingsgrens maar < landelijke achter
grondwaarde/ PFAS< bepalingsgrens /Nietbe
kend *)

Niet toepasbaar / niet ingedeeld
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* Doorhalen wat niet van toepassing is



Q

anteagroup

4. O Nee

O Ja, adres:

De tijdelijke opslag is meldingsplichtig bij opslagNB

5. Nee

Ja, adres:

6.

Ja:
Naam onderzoeksbureau

Rapportagedatum partij keuring

*e

Kenmerk rapportage

NB Het rapport moet bij de Bbk-melding warden gevoegd.
7. Nee

Ja:
Naam onderzoeksbureau

Rapportagedatum partij keuring

Kenmerk rapportage

NB Het rapport moet bij de Bbk-melding warden gevoegd.

langer dan 6 maanden en niet langer dan 3 jaar. Tijde- 
lijkeopslag langer dan 3 jaar is vergunningsplichtig.

O 
o

o 
o

o 
o

Wordt de ontgraven grond 
tijdelijk opgeslagen?

Is op de ontgravingslocatie 
een bodemonderzoek uitge
voerd?

En Bbk-meldingsnummer:

Nee

Is de toe te passen grond nu 
tijdelijk opgeslagen?

Is op de ontgravingslocatie 
een partij keu ring uitge- 
voerd?

Nota bodembeheer
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Q

anteagroup

8. O Vanaf meter onder het maaiveld tot
meter onder het maaiveld.

O meter t.o.v. NAP tot meter

9. Zand

Klei

Kleiig zand

Veen

Onderhoudsbagger

Anders, namelijk:

10. Nee

ia?aanwezig'

11. Nee

Onbekend, want:

Ja, aangebracht en verwijderd

Ja, aangebracht en aanwezig

Is/zijn op de ontgravings- 
locatie gedempte sloten O 

o

o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o

o 
o

Ja, dan deze aangeven op de situatietekening. 
Met welk materiaal is de sloot gedempt:

Van welke laagdiepte wordt 
de grond ontgraven?

Wat voor soort grond wordt 
met name ontgraven?

Is op de ontgravingslocatie 
in het verleden een verhar
ding of erfophoging aange
bracht, 
En is deze alweer verwijderd 
of is deze nog aanwezig?
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Vanaf .....  
t.o.v. NAP.



Q

anteagroup

12. Nee

Onbekend, want:

O

o

o

o

o

13. Nee

O 
o

o 
o

Is op de ontgravingslocatie 
in het verleden grond of 
baggerspecie aangebracht, 
En is deze alweer verwijderd 
of is deze nog aanwezig?

Is/zijn op de ontgravingslo
catie (een) opslagtank(s) 
voor vloeibarebrandstoffen 
aanwezig (geweest)?

waarde / PFAS > bepalingsgrens maar
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

Wonen (PFAS > landelijke
achtergrondwaarde / PFAS > bepalingsgrens maar
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

Industrie (PFAS > landelijke
achtergrondwaarde / PFAS > bepalingsgrens maar
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)
Niet toepasbaar / niet ingedeeld
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Ja, aangebracht (zie meldingsnummer.................... 
van het Meldpunt Bodemkwaliteit) en verwijderd

Ja, aangebracht (zie meldingsnummer....................  
van het Meldpunt Bodemkwaliteit) en aanwezig met 
de kwaliteitsklasse:

(aankruisen wat van toepassing is):
0 Natuur / schoon) (PFAS> landelijke achtergrond

waarde / PFAS > bepalingsgrens maar 
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

0 Landbouw / overig (PFAS > landelijke achtergrond-

Ja, aangeven op een bij te voegen 
situatietekening en
het betreft een (aankruisen wat van toepassing is):

0 bovengrondse tank
0 ondergrondse tank

De tank is gevuld met (aankruisen wat van 
toepassing is):

0 zand (tank is gesaneerd)
0 onbekend
0 type brandstof (per tank):

* Doorhalen wat niet van toepassing is



Q

anteagroup

14. Nee

Ja, soort bedrijf:

Periode:

15. Nee

Ja, soort activiteit:

Periode:

16. Nee

Ja, soort activiteit:

Periode:

17. Onbekend

Nee

Ja, namelijk:

k afvalverbranding,

*
*

o 
o

o 
o

o 
o

o 
o 
o

teflonproductie;
galvanische industrie,

Is op de ontgravingslocatie 
een bedrijf gevestigd ge
weest en in welke periode 
(jaartallen)?

Is op de ontgravingslocatie 
een meldings- of vergun- 
ningsplichtige milieubelas
tende activiteit van kracht 
geweest 
en in welke periode?

textiel, papier(verwer- 
king), lak- en verfindu
strie, cosmetica;

stortplaatsen, waterzui- 
veringinstallaties, ijzerinza-
mellocaties
(inzamelen brandblussers).
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Vinden of vonden acti
viteiten plaats op of inde 
nabij omgeving van de 
ontgravingslocatie (in
clusief belendende per
celen tot 25 nieter af
stand) die de grond mo- 
gelijk hebben 
verontreinigd ?
Is de locatie verdacht op het 
voorkomen van PFAS (poly- en 
perfluoralkylverbindingen) 
zoals pfoa, pfos en GenX?
Is op de locatie bijvoorbeeld 
sprake (geweest) van: 
- brand met gebruik 
vanblusschuim;
- brandblusoefenterrein?
- zijn er bedrijfsactiviteiten 
(geweest) bijvoorbeeld op 
hetgebied van:



Q

anteagroup

18. Nee

Ja, namelijk:

19. Nee

Ja, namelijk:

20. O Geen bijmengingen aan bodemvreemd materiaal

Koolas en/of slakken:

(gewicht / volume*)

O

* Doorhalen wat niet van toepassing is

21.

% (gewicht)

% (gewicht)

Percentage:........

Onbekend, want:

O 
o

(nul procent)

Puin en/of bakstenen:

O 
o

o 
o 
o 
o 
o

O Geen

O Ja, namelijk:

Staan of stonden objecten 
(panden) op de ontgra- 
vingslocatie die asbest 
kunnen bevatten (bouw
jaar voor 1993)?

Welke bijmengingen aan 
bodemvreemd materiaal is 
in de te ontgraven grond 
aanwezig 
en wat is daarvan het 
gewichts- ofvolume- 
percentage?

Overige informatie met 
betrekking tot een mogelijke 
bodemverontreiniging op de 
ontgravingslocatie:

Nota bodembeheer
Deelnemende gemeenten in regio Midden- en West Brabant 
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Zijn op de 
ontgravingslocatie aanwij
zingen voor de aanwezig
heid van asbest in 
of op de grond (zoals res
tanten van sloopafval)?

Stukjes asbest:........% (gewicht)

Plastic/ piepschuim:......... % (volume)

Anderszins:
Soort: .....................................................



Q

anteagroup

Toepassingslocatie

22. Natuur

Landbouw / volkstuin / moestuin

Onbekend / braakliggend
23. Natuur

Landbouw / volkstuin / moestuin

Onbekend / braakliggend

24. O

O

O

O

o

(Onverharde) kinderspeelplaats

Wonen / woongebied 

Industrie / bedrijven 

Infrastructuur

(Onverharde) kinderspeelplaats

Wonen / woongebied 

Industrie / bedrijven 

Infrastructuur

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Welk gebruik heeft de 
locatie nadat de grond 
wordt toegepast?

Welk gebruik / functie 
heeft de locatie gehad 
voordat grond wordt/is 
toegepast?

Welke kwaliteit heeft de 
bodem volgens de toe
passingskaart?

Natuur / schoon (PFAS> landelijke achtergrond- 
waarde / PFAS > bepalingsgrens maar 
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

Landbouw / overig (PFAS > landelijke achter
grondwaarde / PFAS > bepalingsgrens maar 
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

Wonen (PFAS > landelijke achtergrondwaarde / 
PFAS > bepalingsgrens maar < landelijke achter
grondwaarde / PFAS < bepalingsgrens / Niet be
kend *)

Industrie (PFAS> landelijke achtergrondwaarde / 
PFAS > bepalingsgrens maar < landelijke achter
grondwaarde / PFAS < bepalingsgrens / Niet be
kend *)

Niet ingedeeld
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* Doorhalen wat niet van toepassing is



Q

anteagroup

25. Nee

Ja, adres:

NB

26. Nee

Ja, adres:

En Bbk-meldingsnummer:
27. Nee

Ja:
Naam onderzoeksbureau

Rapportagedatum partij keuring

Kenmerk rapportage

28. Nee

Ja:
Naam onderzoeksbureau

Rapportagedatum partij keuring

Kenmerk rapportage

Is de toe te passen grond 
nu tijdelijk opgeslagen?

O 
o

o 
o

o 
o

o 
o

De tijdelijke opslag is meldingsplichtig bij opslag langer 
clan 6 maanden en niet langer clan 3 jaar. Tijdelijke 
opslag langer clan 3 jaar is vergunningsplichtig.

Wordt de ontgraven 
grond tijdelijk opge
slagen?

Is op de toepassingsloca- 
tie een partij keuring uit
gevoerd?

Is op de toepassingslo- 
catie eenbodemonder- 
zoek uitgevoerd?

Nota bodembeheer
Deelnemende gemeenten in regio Midden- en West Brabant 
projectnummer 0474495.100 
19 mei 2022 revisie 02
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

NB Het rapport moet bij de melding Besluit bodemkwaliteit 
worden gevoegd.

NB Het rapport moet bij het Bbk-meldingwor- 
den gevoegd.



Q

anteagroup

29. O Nee, vanaf meter onder het maaiveld tot
meter onder het maaiveld.

O Ja, vanaf. meter boven het maaiveld tot
meter boven het maaiveld.

O Deels, vanaf. meter onder het maaiveld tot
meter boven het maaiveld.

30. O Zand

O Klei

O Kleiig zand

O Veen

O Onderhoudsbagger

O Anders, namelijk:

31. O Nee

O

32. O Nee

O Onbekend, want:

ia?zig? Ja, aangebracht en verwijderd 

Ja, aangebracht en aanwezig

Ja, aangegeven op de situatietekening 
Met welk materiaal is de sloot gedempt:

O 
o

Is/zijn op de toepas- 
singslocatiegedempte slo
ten aanwezig?

Is op de toepassingslo- 
catie in hetverleden een 
verhardingof erfopho- 
ging aangebracht, 
En is deze alweer verwij
derd of is deze nogaanwe-

Wat voor soort grond 
wordt met name toege
past?

Wordt de grond boven het 
bestaande maaiveld toe
gepast?
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Q

anteagroup

33. Nee

Onbekend, want:

Oia?wezig?

O

o

o

o

o

o

34. Nee

O 
o

o 
o

Is op de toepassingslo- 
catie in hetverleden 
grond of baggerspecie 
aangebracht, 
en is deze alweer verwij
derd of is deze nogaan-

Natuur / schoon) (PFAS> landelijke 
achtergrondwaarde / PFAS > bepalingsgrens maar 

< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

Landbouw / overig (PFAS > landelijke 
achtergrondwaarde / PFAS > bepalingsgrens maar 
< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)

Wonen (PFAS> landelijke 
achtergrondwaarde / PFAS > bepalingsgrens maar 

< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)
Industrie (PFAS > landelijke 
achtergrondwaarde / PFAS > bepalingsgrens maar 

< landelijke achtergrondwaarde /
PFAS < bepalingsgrens / Niet bekend *)
Niet toepasbaar / niet ingedeeld
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Is/zijn op de 
toepassin gslocatie (een) 
opslagtank(s) voor 
vloeibare brandstoffen 
aanwezig (geweest)?

Ja, aangebracht (zie meldingsnummer..................... 
van het Meldpunt Bodemkwaliteit) en verwijderd

Ja, aangebracht (zie meldingsnummer..................... 
van het Meldpunt Bodemkwaliteit) en aanwezig met 
de kwaliteitsklasse:

(aankruisen wat van toepassing is):

Ja, aangeven op een bij te voegen 
situatietekening en
het betreft een (aankruisen wat van toepassing is):

0 ondergrondse tank
0 bovengrondse tank

De tank is gevuld met (aankruisen wat van 
toepassing is):

0 zand (tank is gesaneerd)
0 onbekend
0 type brandstof (per tank):

* Doorhalen wat niet van toepassing is



Q

anteagroup

35. Nee

Ja, soort bedrijf:

Periode:

36. Nee

Ja, soort activiteit:

Periode:

37. Nee

Ja, soort activiteit:

Periode:

38. Onbekend

Nee

Ja, namelijk:

textiel, papier(ver-wer-

afvalverbranding,*
stortplaatsen, waterzui-

brandblussers).

veringinstallaties, ijzerin- 
zamellocaties(in-zamelen-

Is op de toepassingslo- 
catie een bedrijf geves
tigd geweesten in welke 
periode (jaartallen)?

O 
o

o 
o

o 
o 
o

o 
o

king), lak- en verfindu
strie,cosmetica;
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Is op de toepas- 
singslocatie eenmel- 
dings- of vergun- 
ningsplichtige mili
eubelastende activi
teit van kracht ge
weest en in welke pe
riode?
Vinden of vonden acti
viteiten plaats op of inde 
nabij omgeving van de 
toepassingslocatie (in
clusief belendende per
celen tot 25 meter af
stand) die de grond mo
gelijk hebben 
verontreinigd ?
Is de locatie verdacht op 
hetvoorkomen van PFAS 
(poly-en perfluoralkyl- 
verbindingen) zoals PFOA, 
pfos en GenX? Is op de lo
catie bijvoorbeeld sprake 
(geweest) van: 
- brand met gebruik 
vanblusschuim;
- brandblusoefenterrein? 
- zijn er bedrijfs-activi- 
teiten(geweest) bijvoor
beeld op het gebied van:

* teflonproductie;
* galvanische industrie,



Q

anteagroup

39. O Nee

O Ja, namelijk:

40. O Nee

O Ja, namelijk:

41. O

o Puin en/ of bakstenen: % (gewicht)

O Koolas en/ of slakken: % (gewicht)

O Stukjes asbest: % (gewicht)

O Plastic/ piepschuim: % (volume)

O

(gewicht / volume *)Percentage:

O Onbekend, want:

* Doorhalen wat niet van toepassing is
42. Geen

Ja, namelijk:

Staan of stonden objec- 
ten(panden) op de toe- 
passingslocatie die as
best kunnen bevatten 
(bouwjaar voor 1993)?

Zijn op de toepassingslo- 
catie aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van asbest 
in of op de grond (zoals 
restanten van sloopafval)?

O 
o

Anderszins:
Soort: ........

Overige informatie met 
betrekking tot een moge
lijke bodemverontreini
ging opde toepassingslo- 
catie:

Welke bijmengingen aan 
bodemvreemd materiaal 
is in de bodem van de 
toepassingslocatie aan
wezig 
en wat is daarvan het 
volumepercentage?

Geen bijmengingen aan bodemvreemd materiaal 
(nul procent)
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Q

anteagroup

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld,

Bedrijfsnaam:

Naam:

Functie:

Datum:

Handtekening initiatiefnemer:

Aldus op volledigheid en waarheid gecontroleerd,

Handtekening toetsende instantie (gemeente dan wel Omgevingsdienst):

Wordt tijdens de grondwerkzaamheden asbestverdacht materiaal waargeno-NB:
men, dan worden de werkzaamheden door de uitvoerder gestaakt en meldt hij dit direct 
aan de gemeente en/of omgevingsdienst. Veelal wordt dan het spoor van de Wet bodembe- 
scherming/Omgevingswet gevolgd en volgt een verkennend bodemonderzoek naar asbest 
in grond. Dit geldt ook voor overige bijmengingenen afwijkingen zoals kleur en geur die 
op een bodemverontreinigingwijzen.

Wordt in de toe te passen grond meer dan het toegestane percentage bodemvreemd 
materiaal vastgesteld, of wordt asbest of een andere niet verwachte mogelijke bodem
verontreiniging aangetroffen, dan wordt dit direct gemeld bij de gemeente en/of omge
vingsdienst.
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