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Geachte heer/nuvrouw

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding rrut nurrrrar 360166.0. De rrukling Is ingediend door narruns Over de Maas c.v. en/of Aannemngsbedrijf J. Den Boer. De rrwlder
heeft aan deze rrwkling het kenrmrk 103067 rn:egegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de hcatie nabij Maasdijk, nabij Dreum.l.

In de bijlagen treR u alle rraldingsinformatie aan.
Indien u constateert dat de rrwlding niet correct is of dat er rruldingsinformatie ontbreekt of dat een rrulding 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 coriyisinicatie 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 maldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze nwlding heeh 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 wel aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een nelding.

U kunt ervoor kiezen gebruikte maken van de nugelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze rrwlding aan deze rr»lding te koppelen. Daarvoor dient u in te~lo en in
het systeem

0 kunt verschillende statusvelden aan deze rrwlding koppelen alsmede uw eigen kenrrwrk. Tevens kunt 0 in een n»rr»veld uw bevindingen opnerrwn. De volgende statusvelden staan
tot uw beschikking:

Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie

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

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meklpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automausch gegenereerd.
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