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Kennisgeving
WET BODEMBESCHERMING (BESLUIT UNIFORME SANERINGEN)
Deze kennisgeving heeft betrekking op twee eenvoudige bodemsaneringen, die met een
standaardaanpak op grond van het Besluit Uniforme Saneringen, kunnen worden gerealiseerd. Deze
saneringen worden ieder op één perceel uitgevoerd en hebben daarom geen gevolgen voor eventuele
andere belanghebbenden. Woont of werkt u in de buurt van de locaties van deze bodemsaneringen,
dan kan het voor u van belang zijn deze advertentie te lezen.
Meldingen
I. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 2 april 2012 van Ooms Civiel een melding
ontvangen van een eenvoudige bodemsanering categorie immobiel die op grond van het Besluit
Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. De bodemsanering betreft de
locatie Bangert Oosterpolder De Strip locatie 3 (achter Westerblokker 35) te Blokker in de
gemeente Hoorn.
II. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 2 april 2012 van Ooms Civiel een melding
ontvangen van een eenvoudige bodemsanering categorie immobiel die op grond van het Besluit
Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. De bodemsanering betreft de
locatie Bangert Oosterpolder De Strip locatie 1 (achter Bangert 16) te Blokker in de gemeente
Hoorn.
Deze kennisgeving is nog geen uitspraak over de geldigheid van de meldingen.
Binnen vier weken na ontvangst van de meldingen informeren wij de melders schriftelijk wanneer de
meldingen niet in overeenstemming zijn met artikel 39b Wbb. De saneringen mogen na vijf weken van
de ontvangst van deze meldingen worden uitgevoerd.
U kunt deze meldingen inzien
De ingediende meldingen kunnen vanaf 13 april tot 28 april 2012 tijdens kantooruren worden
ingezien bij de provincie Noord-Holland, Surinameweg 11 te Haarlem, uitsluitend na telefonisch
gemaakte afspraak.
Voor nadere informatie over deze melding(en) en het maken van een afspraak voor het inzien van de
stukken kunt u contact opnemen met het servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen tel.:
0800-9986734.
Geen bezwaar
Op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit Uniforme Saneringen is het niet mogelijk om
bezwaar en/of beroep in te dienen tegen de ingediende meldingen, omdat geen sprake is van een
beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

