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6eoordeling toereikende Bbk melding 96661 toepassen granuliet in kem G6T Sw Rotterdamse tloek (125) RE: Nieuwe melding voorgenomen toepassing
Beoordelingsbrief toereikende melding 6bk 96861 toepassen 50000 ton granuliet onder certificaat in kern 06T SVV Rotterdamse Hoek.does
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Onderwerp: FW: Nauwe meldIng voorgenomen loepamng

Hierbij een 86K melding ter beoordeling

Met uiendelijke groet,

Van: Mager Meldsystaem Bodemkwakteit fmadto noreolvg aaenlschaonl nl)
Verzonden: vrgdag 12 apnl 2013 LD43
Aanr Omguengsloket Online (WD); MeldpuntBBK (IIG)
Onderwerp: Nmme melding voorgenomen toepaming

Agenrscha p NL

si ahumyen In/rwrr awrmaiirs

Geachte heer/nwvrouw

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding rrut nurrrrer 96861.0. De rrelding is ingediend door~ narruns Boskalis bv en/of Boskalis bv. De rrukler heeft aan deze melding het
kenrrwrk SVV/004/granuliet nwegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie Creil.

In de bijlagen trek u alle rreldingsinfomutie aan.
Indien u constateert dat de nwlding niet correct Is of dat er rrwklingsinformatie ontbreekt of dat een rmkling anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit boderrkwaliteit,
dan dient u daarover rechtstreeks rrwt de rr»lder te cormuniceren. Het nwldsysteem ondersteunt deze cormunicatie niet. De nwlder 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 melding heeft het systeem de volgende
zaken geconstateerd:

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

Termijnen
Oe ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig Indienen van een nwlding.

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

0 kunt verschillende statusvelden aan deze rrwlding koppelen alsmede uw eigen kenrrwrk. Tevens kunt u in een n»naveld 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 door melder'(ia/Nee/Onbekend)
'Pa*ijis toegepast'(Ia/Nee/Onbekend)
'Admnistratief afgehandeld'3a/Nee/Onbekend)
'Toezicht houden in het veld'Ia/Nee/Onbekend)
'Toezicht gehouden in het vekl'Ia/Nee/Onbekend)
'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'3a/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meklpunt Bodemkwaliteit

Dk bericht is automatisch gegenereerd.
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