
 

 
 
 
 

Meldingsformulieren bodem wet- en regelgeving in de gemeente Maastricht 
(juni 2019) 
 
 
Algemeen 

 
Er zijn diverse soorten meldingen in het kader van de bodem wet- en regelgeving: 

1. Een algemene melding Wet bodembescherming (verzoek om een beschikking ernst en spoed en/of een 
beschikking op een saneringsplan); 

2. een melding Besluit Uniforme Saneringen (BUS); 
3. een melding van start of einde saneringswerkzaamheden; 
4. een melding van een afwijking op het saneringsplan / afwijking op de BUS melding; 
5. een melding Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). 

 
Voor de meldingen type 1, 3 en 4 heeft de gemeente Maastricht eigen meldingsformulieren opgesteld. Deze 
meldingsformulieren kunt u downloaden via de site van de gemeente Maastricht op  www.maastricht.nl.   
 
Melding type 1 

Met dit algemeen meldingsformulier Wet bodembescherming (hierna: Wbb) kunt u meldingen in het kader van de 
Wet bodembescherming (art. 28, 29 en 39 Wbb) indienen. Indien de stukken niet volledig zijn (ingevuld), kan de 
melding niet in behandeling worden genomen. De proceduretijd voor een melding art. 28, 29 en of 39 Wbb duurt 
normaliter maximaal vijftien weken. In bijzondere gevallen kan de termijn echter met nog eens 15 weken 

worden verlengd. Het handelt met name om beschikkingen ernst en spoed en instemmen op saneringsplan. Het 
indienen van dit meldingsformulier dient te gebeuren bij de gemeente Maastricht (team Vergunnen Wabo/ bodem, 
centraalpunt@maastricht.nl). Alle gegevens (meldingsformulier en bijlagen) dient u dat in tweevoud op papier of 

per email aan te leveren. 
 
Melding type 2 

De rijksoverheid heeft specifieke meldingsformulieren voor uniforme saneringen beschikbaar gesteld. Voor 
meldingen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS melding en BUS evaluatieverslag) kunt u dus 
gebruik maken van de formulieren die te downloaden zijn op de site van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).  
Het indienen van een BUS meldingsformulier dient schriftelijk in tweevoud of digitaal per email te gebeuren bij de 

gemeente Maastricht. 
 
Melding type 3  

Voordat u werkelijk gaat starten met de saneringswerkzaamheden (op basis van een goedgekeurd saneringsplan 
maar ook na instemming van een BUS melding of een zorgplichtsanering) dient u dit te melden (in enkelvoud) bij 
de toezichthouder van het bevoegde gezag Wbb. De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (hierna RUD ZL) 
voert de toezichthoudende taken uit bij bodemsaneringen voor de gemeente Maastricht. Tijdens de uitvoering van 
de bodemsanering is de RUD ZL uw contactpersoon. De meldingen tijdens uitvoering dienen daarom ook bij de 
RUD ZL te gebeuren. Het formulier kunt u gebruiken voor het melden van de aanvang/ of het beëindigen van een 
sanering van een historische bodemverontreiniging (verontreiniging ontstaan vóór 1987) maar ook voor de 
aanvang/ of het einde van de verwijdering van een nieuw geval van bodemverontreiniging (= zorgplichtsanering, 
verontreiniging ontstaan na 1987). Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de 

saneringswerkzaamheden dient u de startdatum te melden. De eindmelding dient te gebeuren indien de 
saneringswerkzaamheden of het grondverzet is beëindigd. Het betreffende formulier kunt u na invulling van de 
gegevens direct per email versturen naar de RUD ZL.  
 
Melding type 4 

Dit formulier kunt u gebruiken voor het melden van een afwijking tijdens de bodemsanering. Omdat voor het 
melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een BUS- sanering geen specifieke formulieren voor afwijkingen 
door de rijksoverheid zijn opgesteld, kunt u bij afwijkingen op een BUS sanering ook gebruik maken van dit 
meldingsformulier. Het bevoegd gezag toetst of de afwijking past binnen de saneringsdoelstelling / BUS- melding. 
Indien een afwijking niet past binnen de saneringsdoelstelling en indien bij een BUS-afwijking niet aan de eisen 
van het BUS wordt voldaan, dan is verder saneren niet toegestaan en dient opnieuw een Wbb procedure te 
worden gevolgd. Als de afwijking zich voordoet dient u dit zo snel als mogelijk te melden bij de toezichthouder, de 
RUD ZL. Het indienen betekent niet dat automatisch met de melding wordt ingestemd. U krijgt zo spoedig 
mogelijk een reactie van het bevoegd gezag. Het betreffende formulier kunt u na invulling van de gegevens direct 
per email versturen naar de RUD ZL.  
 

http://www.maastricht.nl/
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Melding type 5 

Als u van plan bent om bouwstoffen, grond of baggerspecie toe te passen moet u dit in het kader van het Besluit 
Bodemkwaliteit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Nadat u deze melding heeft verricht wordt het bevoegd 
gezag (de gemeente Maastricht) automatisch van uw melding in kennis gesteld. De beoordeling van de melding 
blijft dus de verantwoordelijkheid van de gemeente Maastricht. Wanneer de gemelde toepassing niet in 
overeenstemming is met het lokale beleid of wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is, 
kan het bevoegd gezag dit aan de melder kenbaar maken. Als er gegevens in de melding ontbreken of als er 
aanvullende informatie nodig is, kan de melder de melding via het meldsysteem aanpassen. Omdat de RUD Zuid 
Limburg ook de taken in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor de gemeente Maastricht uitvoert zal de 
RUD Zuid Limburg de meldingen ontvangen en beoordelen en indien noodzakelijk reageren. 
 
 
Meldingsformulieren versturen 

 
De formulieren die naar de gemeente Maastricht gezonden dienen te worden kunt u zenden naar: 

Gemeente Maastricht 
T.a.v. Centraalpunt (tbv Team Vergunnen Wabo / bodem) 
Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht 
Of per e-mail: centraalpunt@maastricht.nl 
 

 

De formulieren naar de RUD ZL kunt u zenden naar: 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg 
Team Specialisme, t.a.v. Toezichthouders bodem 
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht  
Of per e-mail: coordinatieteam@rudzl.nl 

 
Vooroverleg 

Dient voor de uitvoering van uw werkzaamheden een Wbb procedure te worden gevolgd en wilt u een BUS 
melding of saneringsplan gaan indienen?  
Dan geven wij er de voorkeur aan om een vooroverleg te houden, voordat u formeel een van de meldingen Wet 
bodembescherming aanreikt. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de 
vergunningverleners in het kader van de Wet bodembescherming van het Team Vergunnen Wabo de heren T. 
Wetzels (043- 350 5380) of R. Peelen (043- 350 7189).  
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