Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Loket Milieu
telefoonnummer (0341) 359 737

Melding installatie/verwijdering ondergrondse tanks
Aanvrager
Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………......…(indien van toepassing)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ....................................................................m/v

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geeft kennis van:
 Het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of huishoudelijk afvalwater in een
ondergrondse tank (zie rubriek 4)
 Een wijziging van het opslaan in een ondergrondse tank (zie rubriek 5)
 Het beëindigen van het opslaan in een ondergrondse tank (zie rubriek 6)
Adres waar de tank is of wordt geïnstalleerd
Adres

: ……………………………………………………………………………

Postcode/gemeente

: ……………………………………………………………………………

Totaal aantal tanks dat op dit adres aanwezig is of zal zijn: ….………………………………
Gegevens over een nieuwe tank/bodemonderzoek
Type tank²

 staal

 kunststof

Opgeslagen vloeistof:

 vloeibare brandstof, namelijk³
 lichte olie
 halfzware olie
 gasolie
 afgewerkte olie
 huishoudelijk afvalwater

Indien vloeibare brandstof of afgewerkte olie wordt opgeslagen, bodemonderzoek nulsituatie
uitgevoerd op (gegevens bijvoegen)
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
Gegevens over wijziging van het opslaan
Vloeistof die in de tank was opgeslagen

 vloeibare brandstof, namelijk³
 lichte olie
 halfzware olie
 gasolie
 afgewerkte olie
 huishoudelijk afvalwater
 andere vloeistof, namelijk

Indien vloeibare brandstof of afgewerkte olie werd opgeslagen, bodemonderzoek eindsituatie
uitgevoerd op (gegevens bijvoegen)
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
Overgegaan wordt op het opslaan van
 vloeibare brandstof, namelijk³
 lichte olie:
 halfzware olie:
 gasolie:
 afgewerkte olie:
 huishoudelijk afvalwater
Indien vloeibare brandstof of afgewerkte olie werd opgeslagen, bodemonderzoek eindsituatie
uitgevoerd op (gegevens bijvoegen) 4
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
Gegevens over het beëindigen van het opslaan
 vloeistof die in de tank werd opgeslagen
 vloeibare brandstof, namelijk³
 afgewerkte olie
 huishoudelijk afvalwater
 Het opslaan is beëindigd op7

De tank is hierbij
 onklaar gemaakt
 verwijderd
(bewijs bijvoegen van een door het KIWA erkend tanksaneringsbedrijf). Indien vloeibare
brandstof of afgewerkte olie werd opgeslagen, bodemonderzoek eindsituatie uitgevoerd op6
(gegevens bijvoegen)
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………

Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Toelichting op het algemeen meldingsformulier ten behoeve van installatie/verwijdering
in ondergrondse tanks:
1.

Indien op een adres meerdere ondergrondse tanks aanwezig zijn of geïnstalleerd
worden, moet per tank die in gebruik wordt genomen of waar een wijziging van de
opgeslagen vloeistof plaatsvindt, een apart formulier worden ingevuld. Het Besluit
opslaan in ondergrondse tanks verplicht tankeigenaren ertoe dat de tank regelmatig
wordt gecontroleerd en dat bodemonderzoek plaatsvindt. Tevens moet financiële
zekerheid worden gesteld bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering.
Informatie hierover is te vinden in de desbetreffende brochure of wordt verstrekt door de
gemeentelijke
voorlichting.

2.

Op een tank van staal zijn andere controlevoorschriften van toepassing dan op een
kunststof.

3

Indien in de tank vloeibare brandstof wordt opgeslagen moet aangegeven worden of het
gaat om lichte olie, halfzware olie of gasolie. Tot de groep ‘lichte olie’ behoren de
zogenaamde benzines. Tot de groep ‘halfzware olie’ behoren ondermeer kerosine en
petroleum. Tot de groep ‘gasolie’ behoren diesel en huisbrandolie.

4

Het nulsituatie-onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 5740
van het Nederlandse Normalisatie Instituut. Indien meerdere tanks op één adres
geïnstalleerd zijn of worden, kunnen de onderzoeken worden gecombineerd mits daar
bij de opzet van het onderzoek mee rekening is gehouden. De resultaten van het
onderzoek
dienen bij de melding te worden gevoegd.

5

In de tank kan een andere vloeistof opgeslagen zijn geweest dan waarop het Besluit
opslaan in ondergrondse tanks betrekking heeft. De tank dient geschikt te zijn voor het
opslaan van de vloeistof waarop wordt overgegaan.

6

Evenals het nulsituatie-onderzoek (zie 3) dient het bodemonderzoek bij beëindiging van
de opslag te worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740. De resultaten ervan
moeten worden overlegd aan het bevoegd gezag. Deze worden vergeleken met de
gegevens van het nulsituatie-onderzoek. Mocht daaruit blijken dat gedurende het
opslaan
bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden, dan moet deze worden opgeruimd.

7

Wordt het opslaan in een tank beëindigd dan moet de tank door het KIWA erkend
tanksaneringsbedrijf worden verwijderd of onklaar worden gemaakt. Een door het
bedrijf afgegeven bewijs moet bij de melding worden gevoegd.

