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VLAREBO wijzigt op 1 februari 2016!
VLAREBO wijzigt op 1 februari
2016!
Nieuwe code van goede praktijk
- Schrappen risicogrond
Op 3 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad het 'Besluit van de Vlaamse
Regering, van 23 oktober 2015, tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van
de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (verder
VLAREBO)'. Deze VLAREBO-wijziging is in belangrijke mate gekoppeld aan de
wijziging van het Bodemdecreet dat op 1 januari 2015 in werking trad.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Herinnering: digitale aanlevering
van afgekeurde opdrachten!
Vragen over uw erkenningen?
Komt dat zien!

Algemene informatie

De belangrijkste veranderingen zijn:
Er is een verduidelijking opgenomen in artikel 21 van het VLAREBO over de
lijst van risico-inrichtingen. In deze verduidelijking wordt aangegeven welke
inrichtingen in het kader van het Bodemdecreet niet beschouwd worden als
risico-inrichtingen. Zo wordt een inrichting, waarvan de sluiting van de inrichting
dateert van vóór 11 februari 1946, niet beschouwd als risico-inrichting.
Artikel 22, in verband met de gegevens die opgenomen worden in de
gemeentelijke inventaris, is gewijzigd. In de gemeentelijke inventaris worden
niet enkel risicogronden opgenomen, maar ook de gronden waarop uitsluitend
een activiteit wordt uitgeoefend, ingedeeld onder categorie 'I' zoals
weergegeven in bijlage 1 van het VLAREBO. Zo moet een gasfabriek, waarvan
de inrichting is gestopt voor 11 februari 1946, niet aanzien worden als een
risico-inrichting, De gemeente zal deze grond wel opnemen in de gemeentelijke
inventaris, omdat deze activiteit valt onder de categorie 'I'. Op deze manier
worden de activiteiten met categorie 'I' geïnventariseerd. De OVAM kan
vervolgens, op basis van een prioriteitsbepaling en binnen de beschikbare
middelen, via een programmatorische aanpak de nodige bodemonderzoeken
en de eventuele noodzakelijke maatregelen uitvoeren op deze gronden.
De verdeelsleutel voor de verdeling van de vermengde verontreiniging is
opgenomen in artikelen 54/16 en 54/17 van het VLAREBO.
In artikel 64 van het VLAREBO wordt aangegeven in welke gevallen al dan niet
een nieuw oriënterend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden en dit onder
meer bij overdracht van een risicogrond. De artikelen over de beperkte
aanvulling van het oriënterend bodemonderzoek (artikel 66) en deze van de
bundeling en aanvulling van beschikbare gegevens (artikel 67) zijn geschrapt.
Vanaf 1 februari 2016 is het niet langer mogelijk een beperkte aanvulling uit te
voeren, maar moet dit opgenomen worden in een nieuw oriënterend
bodemonderzoek.
De volledige afdeling in verband met risicobeheer is geschrapt (artikelen 105 tot
en met 120). Het beheer van een verontreiniging kan nu gebeuren met een
(gefaseerd) bodemsaneringsproject.
De meldingsformulieren van overdracht en onteigening zijn geschrapt (artikelen
141-142; 149-150).
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De gewijzigde VLAREBO treedt in werking op 1 februari 2016 en kunt u vinden op
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=22989.
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De OVAM heeft een nieuwe code van goede praktijk gepubliceerd voor het schrappen
van een perceel als risicogrond. Deze biedt een leidraad voor de
bodemsaneringsdeskundige die een gemotiveerde verklaring voor het schrappen van
een risicogrond wil indienen bij de gemeente of de OVAM. Vanaf nu worden enkel nog
gemotiveerde verklaringen die voldoen aan deze code van goede praktijk beoordeeld.
Meer informatie vindt u op www.ovam.be/datakwaliteit-gemeentelijke-inventaris.

Herinnering: digitale aanlevering van afgekeurde
opdrachten!

Wij herinneren u er aan dat alle opdrachten, uitgezonderd de (beperkte)
bodemsaneringsprojecten, enkel nog digitaal mogen aangeleverd worden. Als tijdens
de beoordeling van de opdracht blijkt dat er tekorten zijn, worden aanvullingen
gevraagd. Deze aanvullingen kunnen louter administratieve aanvullingen zijn, dan wel
milieutechnische.
Opzet is, dat er één finaal geldig rapport wordt aangeleverd, waarin alle informatie is
opgenomen. Dit zorgt voor een vereenvoudigde leesbaarheid voor alle partijen voor het
rapport, maar ook van het bodemattest.
Lees hiervoor ook www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen-augustus2015.pdf en www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen-BSD-september2015.pdf.

Vragen over uw erkenningen?

Binnen de nieuwe structuur van de afdeling Bodeminformatiebeheer zal het team
Kwaliteitsbeheer zich onder meer ontfermen over alles wat te maken heeft met
erkenningen van bodemsaneringsdeskundigen. Wij vragen u daarom om vanaf nu al uw
niet-dossiergebonden vragen in verband met uw erkenning te sturen naar
kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.
Voor meer informatie kan u ook terecht op het telefoonnummer 015 284 163.

Komt dat zien!

Een nieuw jaar, een nieuwe structuur, het nieuwe werken en de start van het nieuwe
team klantenbeheer.
Lees meer op www.ovam.be/de-ovam-laat-in-2036-een-droom-uitkomen
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