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Vanaf 1 januari 2015 zullen de wijzigingen van het Bodemdecreet van kracht gaan. Het
gaat over de wijzigingen die werden goedgekeurd door het Vlaamse Parlement op 19
maart 2014 en in het Belgisch Staatsblad verschenen op 4 september 2014. Dit is het
resultaat van een evaluatie na meer dan 5 jaar praktijkervaring met de recente
bodemwetgeving. Op basis van eigen ervaring van de OVAM en bevragingen bij
relevante actoren zijn hiaten, knelpunten en verbetertrajecten in de bestaande
regelgeving geïdentificeerd en zijn oplossingen uitgewerkt.
Inhoudelijk worden volgende belangrijke wijzigingen van toepassing:
overdrachtsprocedure van risicogronden wijzigt: melding verdwijnt;
melding en onderzoeksplicht bij onteigening van risicogronden vervalt;
specifieke regeling voor 'vermengde' bodemverontreiniging;
wijzigingen in vrijstelling van saneringsplicht;
bodemonderzoeksplicht bij 'aanwijzing ernstige bodemverontreiniging'.

VLAREL-erkenningstraject voor
monstername bagger- en
ruimingsspecie : schrijf u nu in!
Nieuw profieltype
'waterbodemstaal'
Rubriek 53.8 VLAREM
gewijzigd!
Haal meer uit het Mistralwebloket

Algemene informatie

Lees meer op www.ovam.be/gewijzigdbodemdecreet
Hoofdredacteur:
Eddy Van Dyck, afdelingshoofd
Bodembeheer OVAM
Stationsstraat 110, B-2800 Mechelen

Wijzigingen standaardprocedures

www.ovam.be
bodem@ovam.be

Samen met de wijzigingen aan het Bodemdecreet, worden vanaf 1 januari 2015 de
nieuwe versies van de standaardprocedures van kracht. De nieuwe versies, samen met
een overzicht van wat wijzigt, zijn te raadplegen op
www.ovam.be/standaardprocedures.

2015: hét jaar van de bodem

Volgend jaar bestaat het Bodemdecreet exact twintig jaar. Mede door de samenwerking
met u als deskundige behoort het Vlaamse bodembeleid tot de wereldtop. Zo draagt de
OVAM bij tot een betere leefomgeving, samen met u: bodemverontreiniging
inventariseren, aanpakken en voorkomen. Al 20 jaar lang.
Daarnaast is 2015 ook uitgeroepen tot internationaal jaar van de bodem. Een ideaal
moment om het grote publiek te sensibiliseren over het belang van een gezonde bodem
en het Vlaamse bodembeleid in de kijker te plaatsen.
Blijf op de hoogte van onze campagne en evenementen op www.bodembewust.be.
Plant u zelf acties of evenementen? Laat het ons zeker weten op bodem@ovam.be.
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VLAREL-erkenningstraject voor monstername baggeren ruimingsspecie : schrijf u nu in!

Met de goedkeuring van VLAREL-bis werd een nieuwe erkenning voor de monstername
van bagger- en ruimingsspecie (in situ) ingevoerd. In de richtlijnen van 11 september
2014 kon u al lezen wanneer en waarom deze erkenning vereist is en hoe deze
erkenning kan worden bekomen. Vermits de VLAREL-erkenning voor de staalname een
nieuwe eis is, zijn een aantal uitvoerders nog niet erkend, wat voor problemen kan
zorgen bij de uitvoering van bagger- en ruimingswerken.
De OVAM heeft daarom beslist om een overgangsperiode tot eind 2015 te voorzien.
Tijdens deze periode wordt de monsterneming van bagger- en ruimingsspecie door een
niet-VLAREL erkend rechtspersoon (MA.1) aanvaard, wanneer de rechtspersoon tijdig
aanmeldt om een VLAREL-erkenning te behalen. Praktisch gebeurt dit door het
ingevulde inlichtingenformulier ter voorbereiding van de erkenningsaanvraag uiterlijk
tegen 31 januari 2015 te bezorgen aan audit@vito.be.
De OVAM en de VITO zullen in 2015 de nodige opleidingen, technische proeven en
audits voorzien zodat de geïnteresseerde bodemsaneringsdeskundigen ondersteunt
worden in het behalen van de erkenning MA.1. Als u nog vragen heeft in verband met
deze erkenning, dan kan u contact opnemen met de VITO via audit@vito.be.

Nieuw profieltype 'waterbodemstaal'

Bij staalname van een waterbodem en de aanpalende oevers kon het onderscheid
tussen oeverstaal en waterbodemstaal tot voor kort in Mistral enkel via het tekstveld
verduidelijkt worden. Dit zorgde soms voor verwarring. Om dit probleem op te lossen
werd een nieuw profieltype 'waterbodemstaal' aangemaakt. Stalen van een waterbodem
mogen niet langer via het profieltype 'boring' in XML worden ingeven, maar wel via het
profieltype 'waterbodemstaal'.

Rubriek 53.8 VLAREM gewijzigd!

De OVAM vestigt hierbij de aandacht op een wijziging sinds 4 oktober 2014 met
betrekking tot grondwateronttrekkingen. Dit heeft invloed op de beoordeling van de
meldings- of vergunningsplicht bij grondwateronttrekkingen in het kader van
bodemsaneringen.
Een grondwateronttrekking van meer dan 5000 m ³/jaar is altijd vergunningsplichtig. De
vergunningsplicht bij een maximaal onttrekkingsdebiet van 5.000 m³/jaar wordt bepaald
door de diepte van de diepste grondwateronttrekkingsfilter(s).
De kaart is hier te raadplegen. Vul op de kaart het adres van de onttrekkingslocatie in
en duid vervolgens het debiet aan. Zo kunt u het dieptecriterium aflezen en bepalen of
de grondwateronttrekking vergunningsplichtig is.
Bijvoorbeeld voor de locatie van de OVAM, Stationsstraat 110 te Mechelen, bedraagt
het dieptecriterium 9m:
als er 4000 m ³/jaar onttrokken wordt op een maximale diepte van 9 m, dan is
de grondwateronttrekking meldingsplichtig;
als er 400 m ³/jaar onttrokken wordt op een diepte van 15m, dan is de
onttrekking vergunningsplichtig.
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De OVAM vraagt om het resultaat als pdf te downloaden en als bijlage bij het (beperkt)
bodemsaneringsproject te voegen.

Haal meer uit het Mistral-webloket

De uitwisseling van digitale gegevens tussen de bodemsaneringsdeskundigen en de
OVAM gebeurt via het webloket Mistral. Er worden digitale gegevens doorgestuurd naar
de OVAM, maar er kan ook veel nuttige informatie uit het webloket gehaald worden!
Sinds 1 september 2014 zijn er bijkomende zoekparameters beschikbaar voor het
zoeken naar dossiers. U kan nu ook zoeken op criteria van verontreinigingen,
saneringen en profielen. Deze bijkomende zoekcriteria zijn onder meer het gevolg van
het beschikbaar maken van de Kennisdatabank voor Bodemsanering voor
bodemsaneringsdeskundigen. De digitale gegevens (XML) van reeds beoordeelde
opdrachten kunnen gratis bekeken worden in het webloket via de knop 'Raadplegen
opdracht'. Er kunnen ook digitale gegevens (PDF, XML, GIS én documenten) van reeds
beoordeelde opdrachten aangevraagd worden. Wanneer u de documenten aanvraagt
van een opdracht, worden de verstuurde brieven van deze opdracht aan u bezorgd.
Meer info vindt u op www.ovam.be/uitwisseling digitale gegevens
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