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Steenbergen, 30 november 2015

OMWB (e-mail)

Geachte heer/mevrouw,
Op 10 november 2015 ontvingen wij uw melding in het kader van het Besluit lozen
buiten inrichtingen. Deze melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem buiten de inrichting aan de Koeveringsedijk 12a te
Steenbergen.
Beoordeling
De overgelegde gegevens zijn voldoende gebleken om een goede beoordeling te
kunnen maken. Geconstateerd is dat uw melding akkoord kan worden bevonden. De
activiteiten binnen uw inrichting vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen.
Let op!
1. Minimaal 5 werkdagen van te voren dienen de boorwerkzaamheden aan ons te worden
gemeld;
2. De aanleg van het bovengrondse deel van de installatie van het gesloten
bodemenergiesysteem dient te worden aangelegd door een gecertificeerde installateur
(SIKB 6000-00 en BRL 6000-21);
3. De aanleg en het onderhoud aan de installatie moet worden uitgevoerd door een
gecertificeerd bedrijf (SIKB 11000-4a, BRL 6000-00 en BRL 6000-21).
4. U kunt een controle verwachten om te kijken of wordt voldaan aan de voorschriften
zoals opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen;
5. Zodra de boringen zijn uitgevoerd en het ondergrondse deel van de installatie gereed
is, dienen de volgende gegevens aan ons te worden overgelegd:
de juiste x- en y-coördinaten van de aanwezige bodemlussen;
boorbeschrijvingen van de grond.

i.a.a.: OMWB (e-mail)
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Publicatie
Van de melding wordt binnenkort een kennisgeving gepubliceerd op onze
gemeentelijke website (www.gemeente-steenbergen.nl). De melding heeft slechts een
informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.
Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen
contact met mij opnemen, via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen
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