Formulier Ouderdomsprotocol
Algemene gegevens in te vullen door initiatiefnemer:
Naam bedrijf:
Aard van het bedrijf:
Moederbedrijf:

Adres:
Rechtspersoonlijkheid:

Kadastraal nummer:
Beschrijving (vermoedelijk) geval bodemverontreiniging:
Contactpersoon aanvraag:

Telefoonnummer:

Coördinaten (indien bekend):

UBI-code (indien bekend):

Stap 1 Bedrijfsgegevens en gegevens over gebruikte stoffen in te vullen door initiatiefnemer:
Omschrijving huidige bedrijfsvoering:
Vanaf (jaartal):
Omschrijving evt. vorige bedrijfsvoering:
Vanaf (jaartal):
Aard van de bodemverontreiniging (stoffen) + categorie stoffenlijst:
Þ indien volledig sprake van categorie I stof, ga door naar ondertekening

Vermoedelijk veroorzaakt door:
o een eenmalige gebeurtenis of incident vóór 1975, te weten:
………………………………….
datum: …………………………………. dit blijkt uit document:
…………………………………
Þ ga door naar ondertekening

o bedrijfsvoering Þ ga door naar stap 2
Bijzonderheden:

Stap 2: Algemene beoordeling periode veroorzaking verontreiniging als gevolg van de
bedrijfsvoering - potentieel bodemverontreinigende activiteit 1 – in te vullen door initiatiefnemer:
Omschrijving activiteit(en):

Periode (per stof aangeven):
Weken de bodembeschermde voorzieningen af van de gangbare voorzieningen in de
betreffende periode?
o Ja, dit blijkt uit:

o Nee
Ondertekening door initiatiefnemer
Hierbij verklaart ondergetekende dat de door hem/haar op dit formulier ingevulde
gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Datum

Handtekening

Algemene gegevens in te vullen door het bevoegd gezag:
Coördinaten:
UBI-code:

Stap 1 Bedrijfsgegevens en gegevens over gebruikte stoffen in te vullen door het bevoegd gezag:
UBI- code huidige bedrijfsvoering:

UBI-code evt. vorige bedrijfsvoering:

Is de aard van de bodemverontreiniging (stoffen) maatgevend voor de ouderdom?

Bijzonderheden:

Stap 2: Algemene beoordeling periode veroorzaking verontreiniging als gevolg van de
bedrijfsvoering potentieel bodemverontreinigende activiteit 1 – in te vullen door het bevoegd
gezag:
Jaren vóór 1-1-1975 (Po):
Jaren 1975 -1980 (P1):
Jaren 1981 -1986 (P2):
x=
Uitkomst formule:
%(vóór 1-1-1975) =100 *

weegfactoren + motivatie:
y=

Po
_
P0+0,5 * x * P1+0,2 * y * P2

=

Eindconclusie in te vullen door het bevoegd gezag
Hierbij verklaart ondergetekende, namens het bevoegd gezag dat op basis van de bovengenoemde
gegevens
het percentage dat is veroorzaakt vóór 1-1-1975 is vastgesteld op:
……………………………% (invullen percentage berekend bij stap 2)
Datum

Handtekening

