
 

 

Bijlage 8 Vragenformulier historische gegevens 

Dit formulier kan gebruikt worden als bewijsmiddel van de kwaliteit van grond voor grondverzet 

binnen het beheersgebied van de Omgevingsdienst Rivierenland. Verdachte en/of verontreinigde 

locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart, zie ook de Nota bodembeheer. Informatie 

over verdachte, onderzochte en gesaneerde locaties is te vinden op www.bodemloket.nl. 

 

1. Naam aanvrager Datum: 

 Naam:  Handtekening: 

 Adres:   

 Postcode en woonplaats:  

2. Herkomst-/toepassingslocatie Herkomstlocatie Toepassingslocatie 

 Adres:   

 Postcode en plaats:   

 Kadastraal adres
1
  

of x,y- coördinaten 

  

3. Ontgraving/toepassing in boven-

/ondergrond 

0 Bovengrond, tot 0,5 m  

0 Ondergrond, vanaf 0,5 m 

0 Onbekend/ligt in depot 

0 Maaiveld 

0 Bovengrond, tot 0,5 m  

0 Ondergrond, vanaf 0,5m 

3. Gebruik locatie (beschrijving) 

 Voorheen (check boomgaarden op 

www.topotijdreis.nl): 

  

 Huidig:   

4. Bodemonderzoek beschikbaar?
2
 Nee   O    Ja

3
  O Nee   O    Ja

3
  O 

5. Bijzonderheden locatie  
 

 
 

 Gedempte sloot aanwezig (geweest)? Nee   O    Ja  O
 

Nee   O    Ja  O
 

 Verharding/ erf ophoging 

aangebracht? 

Nee   O    Ja  O Nee   O    Ja  O 

 Eerder grond of baggerspecie 

opgebracht? 

Nee   O    Ja  O Nee   O    Ja  O 

 Calamiteit (bijvoorbeeld lekkage, 

brand, dumping afval etc.) 

Nee   O    Ja  O Nee   O    Ja  O 

 Panden met asbest (bv. golfplaat) 

aanwezig (geweest)? 

Nee   O    Ja  O Nee   O    Ja  O 

 Op of nabij de ontgraving locatie 

plaagsoorten (bv. Japanse 

Duizendknoop) ? 

Nee/onbekend  O Ja  O Nee/onbekend  O Ja  O 

 

Bij ja op één van de vorige vragen, de desbetreffende bijzonderheden hieronder nader toelichten en ook 

aangeven op tekening. Toelichting: 

 

 

1
 Het kadastraal adres is op te zoeken op www.kadastralekaart.com. 

2
 Bolletjes: aanstrepen welke van de opties van toepassing is 

3
 Als een ja wordt aangestreept, bij het veld toelichting de naam van het adviesbureau, rapportnummer en de datum van 

het/de rapport(en) vermelden. Indien digitaal beschikbaar svp. dit document ook meesturen met dit formulier. 

Indien één van bovenstaande vragen met ja wordt beantwoord en/of de toelichting onvolledig is, 

kan aanvullend historisch onderzoek of veldonderzoek nodig zijn om te bepalen of grondverzet op 

basis van de bodemkwaliteitskaart mogelijk is.   


