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 Gemeente Almere    
             e-mail: zie bijlage, punt 1 

 
AANVRAAG TOT HET BRENGEN */ BETREKKEN VAN GROND NAAR / 

VAN EEN GEMEENTELIJK DEPOT IN ALMERE 
      

*alleen voor werkzaamheden in opdracht van de Gemeente Almere 
 
Aanvrager: 
 
Firmanaam: ………………………………………... de heer / mevrouw………………………………………….. 
 
E-mailadres organisatie:…………………………… E-mailadres contactpersoon:………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
Postcode / Woonplaats: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel.nr:………………………………………………. Mobielnr. Contactpersoon:………………………………… 
 
 
Verzoekt aan de depotbeheerder van de gemeente Almere toestemming om op/van ………tot………….(datum) 
 
………. m3 grond te brengen naar:   (……..m3/dag / ..…...m3/week) 
� het depot Hout (Kievitsweg) gebied 5Z 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………m3 grond te betrekken van: (……..m3/dag / ….….m3/week) 
� het depot Almere Buiten (Trekweg) gebied 3U 
� het depot Hout (Kievitsweg) gebied 5Z 
………………………………………………………………………………………… 
 
De gemeentelijke toezichthouder verklaart dat o.b.v. de Regionale Bodemkwaliteitskaart en voor zover blijkt uit 
de visuele controle ter plaatse dat de grond als schoon kan worden beschouwd. 
        
Naam:……………………………………………………, Datum……………………………………… 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………………………… 
 
De vervoerders dienen tijdens de werkzaamheden een kopie van deze aanvraag in bezit te hebben en dienen deze 
te tonen aan de gelegitimeerde ambtenaar die met de controle namens de gemeente belast is. 
 
BESTEMMING / HERKOMST VAN DE GROND (tekening bijvoegen):  

 
Adres:……………………………………………………………………………………………. 
 
Kadastrale gegevens/gebiedscode: ……………………………………………………………… 
 
Opdrachtgever werkzaamheden:.………………………………………………………………... 
 
Contactpersoon:………………………………………………tel:..……………………………… 
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 Gemeente Almere    
              e-mail: zie bijlage, punt 1 
 

 
 

De grond is bestemd voor   / afkomstig van: 
� aanvullen tuinen     � ontgraving uit gracht c.q. sloot-/rioolprofiel 
� aanvullen plantstroken op openbaar gebied � ontgraven bouwput 
� aanbrengen grond ophogingen   � ontgraven plantstrook  
� demping     � terreinafwerking 
� anders, nl.:……………………………….  � anders, nl.:…………………….……………….. 
 
TRANSPORTEUR: 

Firma:……………………………………………. Contactpersoon:……………………………. 
 
Telefoon:………………………………………… E-mailadres…………………………………. 

 
BEWIJSMIDDEL: 
� bodemkwaliteitskaart (van een gemeente binnen het beheergebied van de Nota Bodembeheer)     
� Bodemonderzoek  
� Partijkeuring*  
(* bodemonderzoek/partijkeuring is o.a. verplicht voor grond afkomstig van wegen/wegbermen en inrichtingen i.h.k.v. WM):  
 
 Titel:……………………………………………………………………………………………… 

 
Adviesbureau  :…………………………………………………………………………………… 
 
Datum:…………………………………..Rapportnummer:……………………………………… 

 
Bij betrekken van grond BBK melding Agentschap NL bijvoegen. 
 
Elk transport dient dit worden begeleid door een unieke transport-begeleidingsformulier.  
Na afronding van het transport is het verplicht  een kopie van deze formulieren aan te reiken  aan de 
grondbankbeheerder, dhr. Hilco Leuning. Indien hier niet aan voldaan wordt is art. 8 van de voorwaarden van 
toepassing. 
 
De aanvoer/afvoer van de grond van het depot dient te geschieden onder de voorwaarden zoals hierna 
omschreven. Door ondertekening verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 
 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform BRL 9335 inclusief bijbehorend protocol 9335-1. 
 
ONDERTEKENING 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Plaats:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum:……………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening:……………………………………………………………………………………………. 
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VOORWAARDEN WAARONDER HET BRENGEN / BETREKKEN VAN GROND DIENT TE GESCHIEDEN 

VAN EN NAAR DEPOT 
 

1. Melding aan beheerder 
- Alle grondtransacties dienen ten minste drie dagen van tevoren per  e-mail gemeld te  

worden bij de beheerder, respectievelijk: 
 Almere Buiten:  M. Kennis mkennis@almere.nl 
 Almere Hout:  A. Weijmer aweijmer@almere.nl 
 

       Het depot is alleen op werkdagen geopend van 08.00 – 16.00 uur. Afwijkende openingstijden  
uitsluitend in overleg met en na toestemming van de beheerder. 

- Bij het betrekken / brengen van de grond dienen de aanwijzingen van de betrokken  
depotbeheerder stipt te worden opgevolgd. 

2. Grond naar depot: 
- Grond c.q. zand dient strikt gescheiden te worden ontgraven, vervoerd en op de respectievelijke 

grond- of zanddepots te worden verwerkt. 
- Nadrukkelijk is bepaald dat elke aannemer, indien niet anders is overeengekomen,  

zijn grond direct dient te verwerken op een plaats die door de beheerder is aangewezen. 
- Dit houdt concreet in: zand c.q. grond opdraaien tot een hoogte van minimaal 3 m  

aansluitend op eerdere storten waarbij een redelijke vlakheid van de bovenkant van het stort wordt 
nagestreefd.  

- Het bovengenoemde is tevens van toepassing op bestekken van de gemeente, in alle gevallen is de 
beheerder aanspreekpunt. Bij meer langdurige werken dient men per keer / regelmatig te melden 
zodanig dat de beheerder kan overzien wie van het depot gebruik maakt.  

- Graszoden dienen gefreesd te worden aangeleverd. 
- De melding van de hoeveelheid te brengen m3 grond betreft vaste m3’s (in het werk gemeten).  

3. Grond van depot: 
- Het is de aannemer niet toegestaan andere dan de hem toegewezen plaatsen op de depots te 

benutten. De ontgravingen op het depot dienen aansluitend op eerder uitgevoerde ontgravingen te 
geschieden. Eigen initiatieven worden niet getolereerd. 

4. Bodemverontreiniging: 
- Alleen niet-verontreinigde grond mag in het depot verwerkt worden. 
- Voor het ontgraven, vervoeren en verwerken van verontreinigde grond gelden de bepalingen van het      
 Bouwstoffenbesluit en de Wet Bodembescherming. 

5. Doorverkoop: 
- De doorverkoop en levering aan derden van grond zonder vooroverleg met de beheerder is 
 niet toegestaan! 
- De grond dient uitsluitend te worden gebruikt voor het doel als in de aanvraag vermeld. 

6. Direct hergebruik: 
- Het direct hergebruik van grond uit de diverse bouwprojecten is slechts toegestaan na 
 overleg met de depotbeheerder, e.e.a. wordt gezien als afwijking van contract of bestek. 

7. Schoonhouden rijroute: 
- De wegbeheerder, dit kan een andere persoon zijn dan de depotbeheerder, kan eisen dat de 

rijroute dagelijks of indien noodzakelijk, meerdere malen per dag, zorgvuldig wordt gereinigd door 
middel van een mechanisch aangedreven rolbezem of veegzuigbezem. 

- De aanvrager van de grondtransactie dient er op toe te zien dat de openbare wegen ten 
 gevolge van het transporteren van de grond niet worden bevuild. 
- Rijpaden op het depot dienen tijdens de transporten onderhouden te worden. De rijpaden dienen 

onder profiel en zonder rijsporen, gaten en kuilen achter gelaten te worden. 
 

8. Sancties bij in gebreke blijven: 
- Indien blijkt, dat na aanzegging een aannemer zich niet aan de bovenvermelde voorwaarden houdt, 

dan zullen de volgende maatregelen worden getroffen: 
a. Op kosten van de veroorzaker worden maatregelen getroffen door de beheerder. Dit geldt ook 

voor de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen. 
 b. Bij herhaling vindt uitsluiting c.q. ontzegging van de toegang tot gronddepots en van 

gemeentelijke werkzaamheden plaats. 
9. Het betreden van het depot geschiedt voor eigen risico. 
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