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Nieuwsbrief oktober 2020: 

Standaardprocedures bodemdecreet en richtlijn schadegevallen en
evalutierapport zijn gewijzigd 

- 
Ontdek onze nieuwe website: http://www.bk-ecosys.be 

 

Standaardprocedures bodemdecreet en richtlijn
schadegevallen en evaluatierapport zijn gewijzigd

Voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten, stelt de OVAM een
aantal standaardprocedures ter beschikking. Deze standaardprocedures worden
vastgesteld bij besluit van de Vlaams minister, bevoegd voor het leefmilieu. Als aanvulling
op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede
praktijk beschikbaar. 

OVAM voert nu een aantal wijzigingen door in de standaardprocedures en de richtlijn
schadegevallen en evaluatierapport. De inwerkingtreding is 1 september 2020. Er is geen
overgangsperiode. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 september 2020 moeten
voldoen aan de nieuwe procedures. Samen met de wijzigingen van de
standaardprocedures zullen de bepalingen rond de geldigheid van het oriënterend
bodemonderzoek (artikel 64 VLAREBO) en de onverenigbaarheid (artikel 53/5 VLAREL) in
werking treden. 
 
Volgende procedures werden gewijzigd en zijn van kracht vanaf 1 september 2020:

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek
Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek
Standaardprocedure Bodemsaneringsproject
Standaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject
Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg
Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

  
Meer informatie vindt u terug via: https://www.ovam.be/standaardprocedures 
  
 

Website BK-Ecosys is vernieuwd: 
http://www.bk-ecosys.be  
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