
 

   
 

Verklaring 
 

In de Atlas Midden-Holland wordt de bij de Omgevingsdienst Midden-Holland bekende informatie over 

de bodemkwaliteit getoond. De informatie is afkomstig uit het Bodem Informatie Systeem en wordt 

automatisch gegenereerd op basis van geografische ligging van het opgegeven perceel. Het betreft 

informatie over:  

 bodemlocaties 

 bodemonderzoeksrapporten  

 verontreinigingscontouren 

 saneringscontouren 

 zorgmaatregelen 

 ondergrondse brandstoftanks 

 meldingen Besluit bodemkwaliteit 

 slootdempingen  

 huidige bedrijfsactiviteiten 

 

Deze informatie is met zorg samengesteld. De ODMH spant er zich voor in de inhoud van de Atlas 

regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de 

inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wanneer u informatie tegenkomt die niet correct of verouderd is, 

dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt uw opmerkingen per e-mail sturen aan 

bodembalie@odmh.nl.  

 

De ODMH is niet aansprakelijk voor ontbrekende, verouderde of onjuiste vermelding van gegevens in 

de Atlas en websites waarnaar wordt verwezen. Evenmin is de ODMH aansprakelijk voor het tijdelijk 

niet beschikbaar zijn van de website.  

 

Aan de informatie op deze website en het gegenereerde rapport zijn geen rechten te ontlenen. U kunt 

de informatie niet beschouwen als advies. Beslissingen die u maakt op basis van deze informatie zijn 

voor eigen risico. 

 

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat alleen een recent bodemonderzoek betrouwbare informatie 

geeft over de kwaliteit van het betreffende perceel. Overige informatie moet worden beschouwd als 

indicatie voor de te verwachten bodemkwaliteit. Tevens wijzen wij u erop dat indien geen informatie 

voorhanden is dit niet automatisch betekent dat de bodem schoon is. De Omgevingsdienst heeft in dat 

geval geen informatie van dit perceel beschikbaar in het Bodem Informatie Systeem. Voor de 

bodeminformatie is alle zorg in acht genomen die redelijkerwijs gevergd kan worden. Fouten zijn 

echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zondermeer uit te gaan van de juistheid van de 

informatie. De ODMH is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden 

ondernomen op basis van de informatie en voor alle directe en indirecte schade, van welke aard dan 

ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie. 

 

Topografische en kadastrale kaart 

De Atlas Midden-Holland maakt voor de oriëntatie gebruik van twee achtergrondkaarten:  

 de BRT Achtergrondkaart van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart). Deze is afgeleid 

uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).  

 de Kadastrale kaart.  

Beide kaarten zijn vrij toegankelijk en zonder restricties te gebruiken. Wel is bij (her-)gebruik de 

naamsvermelding van de bron (Kadaster, Basisregistratie Topografie) verplicht. 

De kaarten zijn afkomstig van PDOK. Zie ook www.nationaalgeoregister.nl  
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De Omgevingsdienst Midden-Holland is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit of 

verband houdende met de inhoud of het gebruik van de kaarten. 

 

Intellectuele eigendomsrechten 

De website is eigendom van de ODMH. Kopiëren, verspreiden of reproduren van deze website 

(databank) als geheel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan informatie van deze website waar 

intellectuele eigendomsrechten op rusten (zoals logo’s, merken, kaartmateriaal, rapporten van 

adviesbureaus) te verspreiden of verveelvoudigen of anderszins te hergebruiken zonder toestemming 

van de rechthebbende. 

 


