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Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de studienamiddag voor
bodemsaneringsdeskundigen op dinsdag 19 november. Vergeet u niet in te schrijven
vóór 13 november!
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Hoofdstuk 5 van de Standaardprocedure voor Bodemsaneringsproject is gewijzigd in
het kader van groene en duurzame bodemsanering. Hierbij is het gebruik van de
CO -calculator ingevoerd voor het berekenen van het criterium 'verbruik secundaire
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grondstoffen tijdens de sanering' bij de multicriteria analyse (MCA) voor BATNEECevaluatie. Het is van belang de CO -emissies van alle bodemsaneringsvarianten te
2

berekenen via de CO -calculator die de OVAM op haar website ter beschikking stelt.
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Neem de berekeningen van de CO -calculator als bijlage op in de papieren en digitale
2

papieren versie van het BSP-rapport. Zo kan de OVAM dit nieuwe instrument op een
correcte wijze evalueren. Het volstaat daarbij om minimaal de werkbladen
'Invoerscherm' en 'Uitvoerscherm' te rapporteren onder een specifieke bijlage.

Eénmalige onderzoeksplicht VME voor 2015

De OVAM wenst de aandacht te vestigen op de eenmalige onderzoeksplicht voor
gedwongen mede-eigendommen op risicogronden. In bepaalde gevallen moet de
vereniging van mede-eigenaars immers vóór 31 december 2014 een oriënterend
bodemonderzoek uit laten voeren. Met name volgens artikel 30bis BD wanneer :
een risico-inrichting gevestigd was op de grond (waarop momenteel de
gedwongen mede-eigendom gevestigd is) vóór de vestiging van de gedwongen
mede-eigendom.
Bijvoorbeeld: voorheen was een fabriek aanwezig, momenteel zijn er lofts
onder vorm van gedwongen mede-eigendom gevestigd op de locatie.
een risico-inrichting gevestigd was in de gemeenschappelijke delen, die
bestemd was ten behoeve van de gedwongen mede-eigendom.
Bijvoorbeeld: er was in de gemeenschappelijke kelder een tank van 25.000 liter
stookolie aanwezig voor de verwarming van het ganse appartementsgebouw.
Via een project wenst de OVAM niet enkel over deze onderzoeksplicht te informeren, ze
wenst ook de mede-eigendommen te inventariseren.
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Meer informatie met betrekking tot de onderzoeksplicht bij appartementen en het project
vindt u op de webpagina www.ovam.be/mede-eigendommen.

Global Soil Week

Vorige week ging in Berlijn de tweede Global Soil Week door met wetenschappers en
beleidsmakers die werken rond 'bodem'. Niet enkel verontreiniging kwam hier aan bod,
onder andere erosie, afdichting, verwoestijning, ... Er was veel aandacht voor het verlies
aan gezonde bodem en de link met andere systemen zoals water, energie,
voedselvoorziening. Daarnaast kwam ook het gebrek aan bewustzijn rond bodem vaak
terug en de nood aan een goede ontsluiting van bestaande kennis.
Meer informatie vindt u op www.globalsoilweek.org

Eindejaarsregeling - Aanvragen artikel 164

De vorige 'Richtlijnen Deskundigen' bevatte een verduidelijking van de termijnen in het
kader van de eindejaarsregeling. Voor aanvragen in het kader van de toepassing van
artikel 164 BD wordt gevraagd dit in te dienen vóór 18 november.

11/08/2015 11:15

