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Aangepaste beoordeling s brief ontoereikende Bbk melding 93643 toepassen grond (granuliat) in SW Rotterdamse Hoek (107) RE: Nieuwe melding voorgenomen
toepassing
Beoordelingsbrief ontoereikende melding Bbk 93643 toepassen 100000 ton granuliet onder certificaat in SW Rotterdamse Hoek versla 1.doek
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Bbk melding 93643 toepassen grond (granulwt) in SW Rotterdamse Hoek (107) RD Nieuwe melding voorgenomen toepaswng
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Van:
Verzonden: woensdag 6 maaK 2013 12: 12
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Nauwe melding voorgenomen loepamng

Hierbij een BBK melding ter beoordeling
Ik heb de bijlage opgeveegd en toegevoegd

vent Mailer Meldsyslnem Bodemkwalitwt [mailtmnoreplvOaqentschapnl.nl)
Verzonden: dmsdag 5 maart 2013 13I23
Aanr Omgevingsloket Onlme (WD); MeldpuntBBK (DG)
atderwerpr Nauwe melding voorgenomen toepassing

Agentschap ns
Miahitris van In/iwtrunuw m aides

Geachte heer/rrnvrouw

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding met numrnr 93643.0. De Duiding is ingediend door~ nanwns Boskalis bv en/of Boskalis bv. De rr»kier heeft aan deze melding het
kenrr»rk SW/003/granuliet nwegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie Creil.

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

Periodieke keurinq Granietgrond 6-2012~df
Rapport Futlm advlsenng toegassina Noordseklei in~ditwe~rbeterin en 6-1.4.12..odf
HIIIDS-02-M-02-0-IDAS SW Rotterdanne Hoek Inschattina vertroebelina aranietklel.odf

0 dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de rrwlding niet correct is of dat er rrnklingsinformatie ontbreekt of dat een heiding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit,
dan dient u daarover rechtstreeks rrwt de rr»lder te cormuniceren. Het rrwldsysteem ondersteunt deze cormwnicatie niet. De rrnlder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan



kan brengen op de rrwlding. Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen/aanvullingen via het meldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze nwlding heeR het systeem de volgende
zaken geconstateerd:

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevukl. De inhoudelijke correctheid van de ingevulde velden is niet gecontroleerd, dat is een taak voor het bevoegd gezag.

Termijnerl
De Ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig Indienen van een rrwlding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de nmgelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze rrwlding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient u in te loggen in
het systeem

U kunt verschillende statusvelden aan deze rrwlding koppelen alsmede uw eigen kenrrwrk. Tevens kunt u in een nwrr»veld uw bevindingen opnerrwn. De volgende statusvelden staan
tot uw beschikking:

Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie

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

Met vriendelijke groet,

Meldkarrur Meldpunt Bodemkwaliteit

De bericht is automabsch gegeneree d.
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