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Nlnburir ven ln/uit unuurer Nipte

Geachte heer/rruvrouw

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding met nurrrrer 93643.0. De rrelding is ingediend door~ narruns Boskalis bv en/of Boskalis bv. De rrulder heeft aan deze melding het
kenrrurk Svv/003/granuliet rruegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie Creil.

In de bijlagen treft u alle rr»ldingsinformatie aan. De nulder heeft 3 bestand(en) aan de rmlding toegevoegd, die vanwege de onwang niet per mail kunnen worden verzonden. Deze
bestanden kunt u hier inzien:

Periodieke keuring Granietorond 8-2012.pdf
Rapport Fugro adviserinii toepassing Noordseklel ln ditkve~rbeterin en 6-1.4.12..odf
Hll los-02-M-02-0-IDAS Svv Rotterdanue Hoek Inschattinn vertroebeling Oranietklei.pdf

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de rrulding niet correct is of dat er rruldingsinformatie ontbreekt of dat een rrukling anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit,
dan dient u daarover rechtstreeks rrut de rr»lder te cormuniceren. Het rruldsysteem ondersteunt deze cormunicatie niet. De rrulder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan
kan brengen op de rrulding. Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen/aanvullingen via het meldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze nulding heeR het systeem de volgende
zaken geconstateerd:

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelijk 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 vofdoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig Indienen van een rrulding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de nugelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze rrulding aan deze rr»lding te koppelen. Daarvoor dient u in te loggen in
het systeem

U kunt verschillende statusvetden aan deze rrulding koppelen alsmede uw eigen kenrrurk. Tevens kunt u in een menuveld uw bevindingen opnerrun. De volgende statusvelden staan
tot uw beschilddng:

Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie

'Volledig'3a/Nee/Onbekend)
'Goedgekeurd'(3a/Nee/Onbekend)
'Ingetrokken doorrrulder'(3a/Nee/Onbekend)
'Partijis toegepast'(3a/Nee/Onbekend)
'Adrrinistratief afgehandeld'Ia/Nee/Onbekend)
Toezicht houden in het veld'3a/Nee/Onbekend)
Toezicht gehouden in het veld'la/Nee/Onbekend)
'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'3a/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet.

Meldkarrur Meklpunt Bodemkwaliteit
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