
Vanr
Verzonden:
Aanr
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 19 maart 2013 17:20
19.

6eoordeling Bbk melding 93643.1 toepassen granuliet in kern GBT SW Rotterdamse Hoek (110) RE: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing
Beoordelingsbrief toereikende melding 6bk 93643.1 toepassen granuliet onder certificaat in kem GBT SW Rotterdamse Hoek te Creil rsv Ol.docx
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Verzonden: donderdag 14 maart 2013 9:28
Aanr
Onderwerp: FW: Gewijzxjde melding voorgenomen loepassing

Hoi~
Krijg hem temg, bestanden te gnmt
Stuw straks nog een mail

Vanr
Verzonden: donderdag 14 mae* 2013 9:27
A ans
CC:
Onderwerp: FW: Gewijzgde mekling voorgenomen toepassing

Hoi~
Hierbij een BBK melding ter beoordeling

Met uiendelijke groet,

Van: Mager Meldsysiaem Bodemkwabteit [mailbxnoreolvd aoentschaonl ng
Verzonderx donderdag 14 maart 2013 9:07
Aanr Omgwnngsloket Online (WD); MeldpuntBBK (IIG)
Onderwerp: Gewr]ngda meldrng voorgenomen toepamrng

Agentschap Nl
Mrrrirlrrlr vert lnpmrsnsw ar Mlllra

Geachte heer/nwvrouw

Bij deze ontvangt u een gewijzigde Duiding nwt numrwr 93643.1. De nwkfing is ingediend doo~narmns Boskalis bv en/of Boskalis bv. De rrwlder heeft aan deze n»lding het
kenrrwrk SVV/granuliet/2 rn.egegeven. Het betreh een toepassing van Grond op de locatie Dreg.

In de bijlagen treft u alle rraldingsinformatie aan. De rrwlder heeft 5 bestand(en) aan de rrwlding toegevoegd, die vanwege de orrwang niet per mail kunnen worden verzonden. Deze
bestanden kunt u hier inzien:

Periodieke keurino Granietorond 6-2012.Ddf
Rapport F~uro advlse~rin toepassino Noordseklei in diikver~beterin en 6-1~4.12.. f
H11105-02-M-02-0-IDAS SW Rotterdarrse Hoek Inschattine ve*roebelino oranietklei.odf
Certificaat qranuliet Graniet Import Benelux.pdf
BBK Toetsinn 201301 Granuliet.odf

0 dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constatee* dat de rrwlding niet correct is of dat er rrwklingsinformatie ontbreekt of dat een rrwlding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit,
dan dient u daarover rechtstreeks rrwt de rrwlder te cormwniceren. Het rrwldsysteem ondersteunt deze cormwnicatie niet. De rrwlder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan
kan brengen op de rrwlding. Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen/aanvullingen via het rrwldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze nwlding heeft 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 voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig Indienen van een n.lding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de nwgelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze rrwlding aan deze rr»lding 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 n»rroveld uw bevindingen opnerrwn. De volgende statusvelden staan
tot uw beschikking:



Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie

Volledig'Ia/Nee/Onbekend)
'Goedgekeurd'(3a/Nee/Onbekend)
'Ingetrokken door melder'(3a/Nee/Onbekend)
'partljis toegepast'(3a/Nee/Onbekend)
'Adrrinistratief afgehandeld'3a/Nee/Onbekend)
'Toezicht houden in het veld'Ia/Nee/Onbekend)
'Toezicht gehouden in het veld'Ia/Nee/Onbekend)
'bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'3a/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meldpunt Boderdcwaliteit
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