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Van: (WVL)
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CC/ (WVL); (WVL)
Onderwerp: RE. Nieuwe meldmg voorgenomen toepassing~
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Groet

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 tm27
Aani WVL)
CC: (WVL); (WVL)
Onderwerp: FW: Nieuwe melding voorgenomen toepassing~
I
Beste~

Van: (WVL)
Verzonden: vrgdag 6 apnl 2018 14.'14
Aani (ON)
Onderwerp: RE. Nieuwe melding voorgenomen toepassing~

Toepasangsgebied BRL 9321
Industrlezand en/of (gebroken) industriegnnd is bedoeld om te worden toegepast als gmnd binnen het gener/eke kader wn het Besluit bodemkwaliteit.
Dm materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn te kunnen certificeren dient het afkomstig te zijn mn een industnele winning, waatbij het materiaal wordt gewonnen of vn/komt in een beheerst proces. Het betreft niet
materiaal dat m/komt bij werken urn sanenng of onderhoud wn (water)bodem
Industriezand en/of (gebroken) industnegnnd heeft een natuurlfike herkomst en komt uit een "ongeroerde" bodem. Dp basis mn het geologisch dossier kan een uitspreek worden gedaan owr de kwaliteit wn het
materiaal dat wordt gewonnen.
Deze beoordelingsnchtlfin is niet bedoeld mor matenaal dst een bewwking heefi ondergaan snv/em den scheiden, wassen of breken. Certilicenng mn hergebmikt matenssl onder deze becorde-lingsnchtlijn is niet
toegestaan

Klei teclawde m tenssls/konstg ufi de/dagen flugssnd eo demeh/ko kunnen net op bssh vendeze beoordebagsnchth/n women ficcenmceent fhtg ldi e k r lee 1 gg p h d 't ge lee I .



Verzonden: vnjdag 6 april 2018 13:34
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Nieuwe melding voorgenomen toepassing~

Rijkswaterstaat Oost Nederland06~
Verzonden met BlackBerry Work (www.blackbenv.com)

V (ON) a wsnl
DI : d 604 p.2018121PM
A nr ~(ON) &~IBr s nis, (ON)
0 d rpr FW: Nico e melding oorsenomen toepassing 446408 0

I
Groet

Van: Mailer Meldsysteem Eodemkwaliteit [maeminorenlv@mel~dugtbodemkwaliteit.nl]
Verzonden: woensdag 4 apnl 2018 8:28
Aani Omgevingsloket Online (WVL)I ON Meldpuntbbkrwsoostnederland
Onderwerp: Nieuwe melding vcorgenomen toepassing 446408.0

DA i r r
meevar eisfrswsw ww wam

Geachte heer/imvrouw

Blj deze ontvangt u een nieuwe melding rret nurmur 446408.0. De melding is ingediend door narrens Heuff-Van der Kamp BV en/of Dekker Futerra BV. De melder heeft
aan deze melding het kenmerk Futerra405338 rreegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie Lekdijk, Tug en 't Waal.

In de bijlagen treft u alle rrwldingsinformabe aan. De rrelder heeft 2 bestand(en) aan de nwlding toegevoegd, die vanwege de onwang niet per maif kunnen worden verzonden. Deze
bestanden kunt u hier Inzien:

BSB Granuliet IZG-039-2 odf
Referenties toeoasslnaen Noordse Leem t-m 2017.odf

u dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de rrelding niet correct is of dat er rreldingsinformatie ontbreekt of dat een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit,
dan dient u daarover rechtstreeks rrwt de melder te cormmniceren. Het meldsysteem ondersteunt deze commnicatie niet. De rrelder Is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan
kan brengen op de n.ldlng. Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen/aanvullingen via het neldsysteem 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 Inhoudelijke 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 rrelding.

U kunt ervoor kiezen gebruikte maken van de rrpgelgkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze rrwlding aan deze rrulding te koppelen. Daarvoor dient u in te loggen In
het systeem.

u kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen kenmerk. Tevens kunt u in een menpveld uw bevindingen opnerrun. De volgende statusvelden staan
tot uw beschikking:

Indicatie Volledig'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Goedgekeurd'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Ingetrokken door imlder'3a/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Partij Is toegepast'Ia/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'Ia/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkarrwr Meldpunt Bodemkwaliteit
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