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Landgraaf

Adres en ligging
Straat

Doctor Calsstraat

Plaats

Landgraaf

19

X/Y
199742
Oppervlakte

323110
821 m2

Locatiecodering
Globisnr

Bisnr

HBBClusternr

C0882000421

Bijzonderheden
Asbest

Onbekend

Klacht

Vloeistofdichte vloer

Geen

Calamiteit

Opmerking

Samenvatting historie locatie:
1973 - Henssen, J : opslagloods
onb.-1986 - Russel : ondergrondse HBO tank
Algemeen:
1973: Het Historisch Bodembestand bevat een vermelding op deze locatie uit 1973 voor
een benzine-service station. Deze vermelding is gebaseerd op een vernietigd
hinderwetdossier.
In 1972 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van een opslagloods. Er zijn
geen aanwijzingen gevonden dat op de locatie een benzine-service station aanwezig is
geweest.
Tank:
1986: de ondergrondse Hbo tank is leeggezogen en vervolgens gevuld met zand. Geen
KIWA aanwezig. Na een bodemonderzoek is gebleken dat er geen verontreiniging rond
de tank is geconstateerd.

Geraadpleegde Dossiers
Vindplaats:

SK Landgraaf

Dossiernr:

BOO/LA 0-0574 (1985)

Vindplaats:

SK Landgraaf

Dossiernr:

BVG/30/1972

Conclusies HO
DUBI

631242

stat_rap

Voor 1987

hbo-tank (ondergronds)

Historisch onderzoek

stat_oord

Niet verontreinigd (geen vervolg

Vervolg

voldoende onderzocht en/of gesaneerd
en geen vervolgactie

Initiatief

ISV

Conclusie HO

Uit het historisch onderzoek is niet gebleken dat op de locatie mogelijk sprake is van
bodemverontreiniging. De locatie kan daarom als een onverdachte locatie worden beschouwd.
Voor zover bekend is op de locatie ook nog niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. Er
hoeft in het kader van het bodemsaneringstraject geen vervolgactie uitgevoerd te worden.
Omdat het niet bekend is of er sprake is van een huidige bedrijfsactiviteit in de zin van
onderneming als bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting en de Wet Vennootschapsbelasting en
aangezien de locatie binnen de bebouwde kom ligt zullen eventuele vervolgacties in het kader
van ISV moeten plaatsvinden.
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Mogelijke risico's op de locatie:
- Het is niet bekend of op de locatie asbest is verwerkt of toegepast.
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Deellocaties
Id

1

Omschrijving ondergrondse Hbo tank, 3.000 liter

Bedrijfsnaam

Russel

Ubi

hbo-tank (ondergronds)

631242

Start
Stoffen

Eind

1986 Onderzocht

benzeen,fluorantheen,n-decaan,noctaan,naftaleen,tolueen,xyleen

