Aan
Bedrijf:

Achten van Gent

Datum:

20 december 2018

Adresgegevens locatie:
Onze lieve Vrouweplein 15 te Roermond

1.

Algemene bodeminformatie:
Op 7 juli 2011 is de Nota bodembeheer regio Maas & Roer vastgesteld inclusief
bodemkwaliteitskaart. Bij werkzaamheden in en op de bodem en bij aanvraag van een
omgevingsvergunning dient men rekening te houden met deze regelgeving.
Volgens de bodemkwaliteitskaart ligt Onze lieve Vrouweplein 15 in een gebied waar de
kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (niet tot licht verontreinigd) te verwachten is.

2.

Informatie over de bodemkwaliteit aan de hand van bij de gemeente Roermond
bekende bodemonderzoeken:
Ter plaatse van en in de directe omgeving van Onze lieve Vrouweplein 15 zijn voor zover
bekend geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
Indien u meer informatie wilt, kunt u de bodemdossiers bij ons opvragen en inzien.
De bodeminformatie van gemeente Roermond is te vinden op internet:
https://www.roermond.nl/4/Bodeminformatie/Rapportagemodule-Bodem.html

3.

Conclusies van bovengenoemd(e) rapporten(en):
Is er vermoedelijk sprake van een geval van (ernstige)
bodemverontreiniging?

4.

O Ja

X Nee

Informatie over (voormalige) ondergrondse olietanks, voor zover bij de gemeente
Roermond geregistreerd:
Zijn (voormalige) ondergrondse olietanks aanwezig (geweest) op de
O Ja
X Nee
genoemde locatie?
Bij gemeente Roermond is bekend dat in het verleden op het adres
Onze Lieve Vrouweplein 1-20 een ondergrondse tank is gereinigd en
gevuld. Waar deze tank ligt is niet bekend. Het Kiwa-certificaat is
bijgevoegd.
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Bovenstaande informatie en conclusies zijn gebaseerd op de informatie uit het
bodeminformatiesysteem van de gemeente Roermond. Mogelijk zijn er meer gegevens van de
locatie aanwezig, hiervoor dient u een uitgebreid historisch onderzoek uit te voeren. Tevens is
het mogelijk dat andere instanties informatie hebben van de locatie.
Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen.
Op onze internetsite http://www.roermond.nl/bodembeheer kunt u informatie vinden over
bodembeheer en grondverzet. De bodemgegevens van gemeente Roermond zijn te vinden op
internet: https://www.roermond.nl/4/Bodeminformatie/Rapportagemodule-Bodem.html
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