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Zie onderstaande mailwisseling.
Groet, W

Vani M.R (ZN)
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 10:16

GG: MI (ZN):~M (2N)
Onderwerp: FW; Gewgzs)de melding voorgenomen loepassing 504391.2

. Nog geen nieuwe melding indienen maar de reeds eerder beoordeelde wijzigen naar een beduidend groter volume. Daarnaast verwachten we op korte termijn
vervolgmeldingen. In onze optiek hebben wij nog geen
Gmet, ag

Vani~~ (DN)
Verzondeiz d»sdao 12 november 2019 10:08
Aanr~W(ZN)'.W(ZN)
aiderwerpi FW: Gswgzsjde melding voorgenomen loepassing 504391.2

Hallo ~ en M
Gewijzigd van 100.000 ton naar 250.000 ton.

Ik zal de beoordeling naar jullie versturen.

Gmet

Van: Mailer Meldsysteem Bodemkwalitwt [mailto:noreolv@meldountbodemkwalzes.nl)
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 10:04
Aant Omg»sngsloket Online (WVL);~~ (ZN)
Onderwerp: Gewiingde melding voorgenomen toepassing 504391.2

Rijkswawrstaat
Alastair mll sl/»wlzslUms ullressas

Geachte heer/rr»vrouw

Nj deze ontvangt 0 een gewijzigde rr»kling n»t nurm»r 504391 2. De rr»lding is ingediend door~~ nar» ns Over de Maas c v. erdof Over de Maas c v.. De rr»lder heeft
aan deze rr»lding het kenrr»rk B190338 meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie nabij Maasdijk, 9999XX, nabij Dreun»l.

In de bijlagen treft u alle n»ldingsinformatie aan. De n»lder heeft 2 bestand(en) aan de n»lding toegevoegd, die vanwege de onwang niet per mail kunnen worden verzonden. Deze
bestanden kunt u hier inzien:

Rs» nm *t r li I Izr nso-2 (nnsl Mf
Milieuh~ienische toetsino Granuliet v2 20191009 definiti»~f. df

0 dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de n»lding niet correct Is of dat er n»klingsinformatie ontbreekt of dat een n»kling andersdins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit boderrhwalitek,
dan dient u daarover rechtstreeks rr»t de rr»lder te corrrruniceren. Het rr»ldsysteem ondersteunt deze cormunicatie niet. De n»lder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan
kan brengen op de rr»lding. Wij verzoeken 0 de melder eventuele wijzigingen/aanvullingen via het meldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze rr»lding heeft 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.

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig Indienen van een n»lding.

0 kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de n»gelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze rr»lding aan deze n»lding te koppelen. Daarvoor dient u in te loggen In
het systeem

0 kunt verschillende statusvelden aan deze rr»lding koppelen alsmede uw eigen kenrr»rk. Tevens kunt u in een n»n»veld uw bevindingen opnerr»n. De volgende statusvelden staan
tot uw beschikking:

Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
indicatie
indicatie

'Volledig'3a/Nee/Onbekend)
'Goedgekeurd'(3a/Nee/Onbekend)
'Ingetrokken doorrr»lder'(3a/Nee/Onbekend)
'Partijis toegepast'(3a/Nee/Onbekend)
'Admnistratief afgehandeld'3a/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,

Meldkarr»r Meldpunt Bodemkwaliteit

Otbencht»a ts stschoeos *se d.
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