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Inf 

 

Opsturen  

 

Persoonlijk afgeven 

 

Meer info 

t.a.v. Dienst Milieu en 

Klimaat 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Woodrow Wilsonplein 1 

9000 Gent 

Maandag, dinsdag, vrijdag 9 tot 12.30 uur 

woensdag 9 tot 12.30 en 14 tot 16 uur 

Dinsdag ook op afspraak 16.30 tot 19 uur 

gesloten: donderdag en zaterdag 

tel.: 09 268 23 00 

milieuenklimaat@stad.gent  

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 oktober 2020. 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan je een aanvraag tot schrapping van risicogrond indienen. Je kan per formulier 
de schrapping van 1 perceel aanvragen.   
Als je van mening bent dat een kadastraal perceel onterecht is opgenomen als risicogrond bezorg je 
via dit formulier de bewijsstukken aan de Stad om te motiveren waarom de betrokken grond geen 
risicogrond is. Als op basis van de aangeleverde bewijzen absoluut zeker is dat het niet om een 
risicogrond gaat dan kan het perceel geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris (GI).  
 
Tip: Lees vooraf de handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier die uitlegt waar je de 
informatie kant terugvinden die je in het formulier moet invullen en toevoegen. Je moet een aantal 
documenten zoals het kadastraal plan toevoegen. Wanneer je vooraf alle bewijsstukken hebt 
verzameld, zal het invullen van het formulier vlotter verlopen.  

1. Geef de kadastrale gegevens van het perceel waarvoor een schrapping wordt aangevraagd. 

 

 Informatie over de gevraagde schrapping 

straat en nummer/bus  

postcode en gemeente  

afdeling 

   |Voorbeeld: GENT1AFD-44021 
 

sectie 

|De sectie wordt aangeduid met een  

letter van A tot Z. 

 

perceelnummer  

   |Voorbeeld: 508/02A21 
 

Infofiche voor georganiseerde 
groepen die sporten 

Je kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

Aanvraag schrapping risicogrond 

http://www.stad.gent/
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2. Wat is de aanleiding voor de schrapping van de risicogrond? 

☐ een overdracht van risicogrond (bv. bij verkoop) |Ga naar vraag 3. 

☐ het verplicht onderzoeksmoment 2021 |Ga naar vraag 4. 

☐ andere  

|Ga naar vraag 5. 

3. Geef het nummer van het bodemattest, indien van toepassing.  

|Het nummer van het bodemattest vind je bovenaan het attest naast “ons kenmerk”. 

|Ga naar vraag 5. 

 

4. Geef het referentienummer van de brief van OVAM. 

|Het referentienummer van de brief vind je rechtsboven bij “ons kenmerk”, naast “briefnummer”. 

 

5. Geef het nummer van het uittreksel milieu-inlichtingen of stedenbouwkundig uittreksel.  

|Het nummer van een uittreksel milieu-inlichtingen of stedenbouwkundige inlichting vind je 

bovenaan het uittreksel onder “ons kenmerk”. 

 

6. Duid aan door welke overheid/overheden de vergunning(en) afgeleverd werd(en). 

|Let op: De overheid/overheden die omgevingsvergunningen hebben verleend, hoef je niet aan te 

duiden.   

☐ de Stad Gent 

☐ de Provincie Oost-Vlaanderen |Voeg de besluiten van de vergunningen met risico-activiteit verleend door de 

provincie toe bij bijlagen als je niet werkt met een erkende bodemdeskundige.  
☐ de Vlaamse overheid |Voeg de besluiten van de vergunningen met risico-activiteit verleend door de Vlaamse 

overheid toe bij bijlagen als je niet werkt met een erkende bodemdeskundige.  

7. Duid aan waarom je perceel geschrapt moet worden als risicogrond.  

|Meerdere redenen zijn mogelijk. In de handleiding bij dit formulier vind je een overzicht van de 

nodige bewijsstukken bij elke reden.  

☐ 1. alle percelen die in de vergunning zijn opgenomen, werden als risicoperceel geïnventariseerd maar 
op het betreffende perceel zijn nooit risico-activiteiten uitgevoerd.  

☐ 2. onterechte opname in vergunning. Perceel maakte nooit deel uit van de vergunning.  

☐ 3. een risico-inrichting werd wel vergund maar niet uitgebaat.  

☐  4. kadastrale wijzigingen of mutaties 

☐  5. de vergunde toestand kwam nooit overeen met de werkelijke toestand op het perceel.  

☐  6. een bepaalde activiteit wordt niet meer ingedeeld als een risico-activiteit.  

☐ 7. fout in perceelnotatie  

☐ 8.andere 
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8. Werk je samen met een erkende bodemsaneringsdeskundige? 

☐ ja |Ga naar vraag 9. 

☐ nee |Ga naar vraag 10. 

9. Vat de gemotiveerde verklaring samen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Ga naar vraag 12. 
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10. Motiveer uitvoerig waarom het perceel als risicoperceel geschrapt kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Beschrijf de historiek van het terrein.   

|Deze vraag moet enkel worden ingediend als je redenen 3 en/of 5 hebt aangeduid bij vraag 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Wie vult dit formulier in? 

☐ eigenaar  

☐ exploitant  

☐ studiebureau  

☐ notaris  

☐ andere  
 

 

 Gegevens organisatie 
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13. Vul de gegevens van de eigenaar in.  

14. Vul de gegevens in van de contactpersoon als de schrapping aangevraagd wordt door een 
andere persoon als de eigenaar.  

 

15. Vul de gegevens in van de erkende bodemsaneringsdeskundige, als dit van toepassing is.  

 

16. Als je voor deze aanvraag samenwerkt met een erkende bodemsaneringsdeskundige, voeg de 
onderstaande bijlage bij dit formulier.  

☐ een gemotiveerde verklaring opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige 

17. Als je voor deze aanvraag niet samenwerkt met een erkende bodemsaneringsdeskundige, voeg 
de onderstaande bijlagen bij dit formulier.   

☐ de besluiten van de vergunningen met risico-activiteit verleend door de Provincie Oost-Vlaanderen of 
de Vlaamse overheid (als je provincie en/of Vlaamse overheid hebt aangeduid bij vraag 6 ) 

☐ de plannen van de vergunningen met risico-activiteit verleend door de Provincie Oost-Vlaanderen of de 

Vlaamse overheid (als je provincie en/of Vlaamse overheid hebt aangeduid bij vraag 6 en reden 1 of 2 
bij vraag 7) 

☐ een actueel kadastraal plan – LET OP: als je reden 4 hebt aangeduid bij vraag 7 moet het een 
actueel kadastraal plan zijn met aanduiding van contouren van alle risico-activiteiten  

☐ luchtfoto’s (als je reden 1,3 of 5 hebt aangeduid bij vraag 7) 

voornaam:   

achternaam:   

telefoon of gsm:   

e-mailadres:   

voornaam:   

achternaam:   

telefoon of gsm:   

e-mailadres:   

voornaam:   

achternaam:   

Bedrijf  

telefoon of gsm:   

e-mailadres:   

 Verplichte bijlagen 
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☐ kadastrale mutatiehistoriek met plan(nen) voor en na mutatie  (als je reden 4 hebt aanduid bij vraag 7) 

☐ terreinfoto’s met aanduiding op plan (als je reden 3 en/of 5 hebt aangeduid bij vraag 7) 

☐ uitvoeringsplan werkelijke situatie over de jaren heen (als je reden 5 hebt aangeduid bij vraag 7) 

☐ eventuele relevante informatie die nog niet gevraagd is  

 

18.  Vul de onderstaande verklaring in. 

☐ Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 
 

Datum: 
 

         /        / 

 
Met respect voor je privacy 

De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen 
hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van je schrappingsaanvraag 
van een risicogrond.  
Je persoonsgegevens worden enkel gedeeld met het Departement Stedelijke Ontwikkeling en OVAM.  
Na het behandelen van je aanvraag tot schrapping worden je persoonsgegevens gearchiveerd.    
Je rechten 
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen. 
Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de contactpagina van de website.  
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.  Je hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 

 
De Dienst Milieu en Klimaat zal de gegevens op deze aanvraag controleren.  
Na het beoordelen van de motivatie zal de vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen 
worden voorgelegd en zal je de beslissing toegestuurd krijgen.  
Voor inlichtingen over je dossier kan je een mailtje sturen naar milieuenklimaat@stad.gent of 
telefoneren naar 09 268 23 00.  
 

(einde formulier) 

 

 Bevestiging 

  Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
mailto:privacy@stad.gent
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie
mailto:milieuenklimaat@stad.gent

