
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)

vrijdag 6 apriil 2018 1453
(ON)

RE: Nieuwe meldm8 voorgenomen toepassing 446408.0

10

Ik heb geen account om in te loggen voorde bolagen waarnaar verwezen wordt

Ben bemeuwd naar de kwaliteitgegevens en dus de ovenge de erkende kwaliteitsverklaringegevens behorende gegevens ..

Hoezo ook toepasbaar in oppervlaktewater.

De term granuliet bij de erkenning klopt in ieder geval niet. als dit leem is

Nu heb het uitgezet intern,maar is wel een dun gebied tussen de BRL 9321 en de BTL 9324,maar die laatste meld steenslag uit groeven .en daar staat dus steenslag afkomstig van
natuumteen .

Van: (ON)
Verzonden: vrndao 6 april 2018 13;34
Aan:(,WVL)
Onderwerpt RV; Nieuwe melding voorgenomen toepassing 446408.0

Gaat om deze melding.

Senior Adviseur Handhaving
Rijkswaterstaat Oost Nederland06~
Aanwezg op maandag, dwsdag, woensdag en donderdag.
Vermeden met BlackBerry Work (www.bfackhemr.com)

v ai (ON) 8)rws.nl
D t : d 804 p.2018 121PM
A : ~ION) ~sl ION)
0 d «rpi FW: Ni e m Idws oorsenom o toepsssns 446408 0

Ondertussen meldt hs alvast een wauwe partil granuliet aan!

Wat te doens

Gloei

Van: Mailer Meldsysteem Eodemkwaliteit [mailto:noreolv@meldountbodemkwaliteit.ng
Verzonden: woensdag 4 april 2018 8:28
Aani Omgewngsloket Online (WVL)l ON Meldpuntbbkrwsoostnederland
Onderwerp: Nieuwe melding vcorgenomen toepassing 446408.0

It ltnwi trimt
8 ii hMmm al

Geachte heer/rrnvrouw

BJ deze ontvangt u een nieuwe melding net nurrnwr 446408.0. De melding Is Ingediend door nam.ns Heuff-Van der Kamp BV en/of Dekker Futerra BV. De melder heeft
aan deze melding het kenmerk Futerra405338 rrnegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie Lekdijk, Tug en 't Waal.

In de bijlagen treft u alle rrwldingsinfomatie aan. De rrnlder heeft 2 bestand(en) aan de rralding toegevoegd, die vanwege de onwang niet per mail kunnen worden verzonden. Deze
bestanden kunt u hier Inzien;

BSB Granuliet IZG-039-2.pdf
Referenties toepassingen Noordse Leem t-m 2017.pdf

U dient htenroor uw gebiulkemnaam en wachtwoord op te geven.

tndien u constateert dat de rrnlding niet correct is of dat er rrnldingsinformatie ontbreekt of dat een rrnlding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit,
dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te conrrstniceren. Het rrnldsysteem ondersteunt deze convtstnicatie niet. De rrnlder is de enige die aanvuglngen en wilzigingen aan
kan brengen op de melding, wij vetzoeken 0 de melder eventuele wllzlglngen/aanvugingen via het nwldsysteem bl) u te laten Indienen.voor deze melding heeft het systeem de volgende
zaken geconstateerd:

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelgk verplichte velden zijn ingevuld. De Inhoudelilke correctheid van de ingevulde velden is niet gecontroleerd, dat Is een taak voor het bevoegd gezag.

Termijnen
De Ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wetteliJke vereisten voor het tijdig indienen van een m Iding.

U kunt ervoor Idezen gebruik te maken van de rrngelilkheden die het systeem biedt om uw beoordegng van deze rrnlding aan deze rrwlding te koppelen. Daarvoor dient u in te loggen ln
het systeem.

U kunt vemchigende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen kenmerk. Tevens kunt u In een mermveld uw bevindingen opnetmn. De volgende statusvelden staan
tot uw beschikking:

Indicatie Vogedig'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Goedgekeurd'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Ingetrokken door tmlder'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Partij is toegepast'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Administratief afgehandeld'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie Toezicht houden in het veld'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie Toezicht gehouden In het veld'Ia/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'3a/Nee/Onbekend)

Met vrlendegjke groet,

Meldkarrnr Meldpunt Bodemkwaliteit
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