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Bodemattest
Geachte,
Als bijlage vindt u het aangevraagde bodematlest voor het volgende kadastrale perceelnummer:
24006C0082 C .
Hieruit blijkt dat er momenteel geen gegevens beschikbaar zijn in het register van verontreinigde
gronden omdat de OVAM geen informatie heeft over de bodemkwaliteit van dat perceel.
De OVAM beschikt echter over informatie dat er mogelijk 'bodembedreigende-activiteiten' werden
uitgeoefend (cfr. art. 3 § 1 van het bodemsaneringsdecreet en bijlage 1 van het Vlarebo) op dit
kadastraal perceel, namelijk de Vlarebo-rubriek(en): 2.3.6.b.1, .

j

Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de bodemsanering, kan u bij de gemeente een uittreksel uit de
gemeentelijke inventaris bekomen. Dit document geeft aan in hoeverre er daadwerkelijk
bodembedreigende activiteiten plaatsvinden/Vondenop het betreffende perceel.
In dat geval kan de grond slechts worden overgedragen als er vooraf een oriënterend
bodemonderzoek wordt uitgevoerd, zoals vermeld in de opmerking op het bodemattest.
Gelet op het feit dat de OVAM enkel kan oordelen op basis van de toegestuurde en verstrekte
gegevens is onze uitspraak enkel een advies. De OVAM kan derhalve niet aansprakelijk gesteld
worden ten gevolge van de hier verstrekte informatie.
Hoogachtend,

Eddy Van Dyck
afdelingshoofd
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Bodemattest

(art. 4 van het bodemsaneringsdecreet)
Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2006
afdeling: 24006 TREMELO 2 AFD/BAALI
straat + nr. : ZWARTE PUnEN TE BAAL (TREMELO)
sectie: C
nummer: 0082 C
Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde
gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM.
Dit attest vervangt alle vorige attesten.
Opmerkingen:
Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die
opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 § 1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen slechts
overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met
melding van de overdracht.
Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling is terug te vinden op www.overdracht.ovam.be.
te Mechelen, 15,12.2006

Eddy Van Dyck
afdelingshoofd
p. 1 /1
De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens

nadruk verboden
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