
Vent
Verzonden:
Aant
Onderwerp:

(Z N)

dinsdag 8 oktober 2019 12:36
(ZN)

FW: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 360166.3 SPOED

91.

Zie onderstaande mail.

Deze is uiteindelijk toegepast.

Met vriendelijke groet,

Vent (ZN)
Verzonden: dmsdag 29 mm 2018 20123
Aan: (ZN)
Onderwerp: RE: Gewijzigde meldtng wmrgenomen toepassing 360166.3 SPOED

lk bedoel een liistie dat ik oebruik bij de risim-beoordeling vanuit handhaving.~ Heb eerder discussie gehad hierover met~ ~. Heb ze toen gezegd dat ik het raar vond,

1

Met vriendelijke groet,

Van: (ZN)
Verzonden: dtnsdae 29 mei 2018 1H47
A ent 'ZN)
Onderwerp: REI Gewgzigde mekling worgenomen toepassing 360166.3 SPOED

Er wordt een melding die was goedgekeurd op basis van deze info afgekeurd.

Met vriendelijke groet,
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Vent (Zlg
Verzondetu dtnsdaq 29 mm 2018 11145
Aan: (ZN)
Onderwerp: REI GewgzOde mekhng wmrgenomen toepasstng 360166.3 SPOED

Helemaal goed.

Op dit moment is er geen aanvoer van dit materiaal. Maar ik zet de locatie van herkorrat en de melding in aandachtspuntenlijst.

Met vriendelijke groet,

Vent (ZN)
Verzonden: dtnsdag 29 mm 2018 9: 23
Aan: (ZN)
Onderwerp: FW: Gewgzqde mekkng voorgenomen loepassing 360166.3 SPOED
ugentiet toog

Eeste~
Wij gaan een eerdere goedgekeurde melding van

Met vriendelijke groet,
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Vent (ON)
Verzonden: dtnsdag 29 mei 2018 8: 07
Aan: (ZN)
Onderwerp: FW: Gewgzqde mekling voorgenomen loepassing 360166.3



Ik heb de mail(zie onder) van even toegevoegd nav een toepassing in de Honswijkerplas.

. Wellicht even overleg.

Brost,

Van: r (ON)
Verzonden: woensdag 18 apnl 2018 14: 10
Aanr
OD (ON)
Onderwerp: Aamuilende info afkeur granuiiet

Geachte beer~
Naar aaubidwg kan bet contact itet collega's tan Bodemt- eo bebilsadkwmm doe ik u de mlgerde sarnugcrsle sdbmwm toekoumk
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Van: Mailer Meldsysteem ilodemkwaliteit (mailtmnoreplv@meldpugtbodemkwalderLnl]
Verzonden; maandag 28 mei 2018 16i23
Aan: Omgevingsloket Onlme (WVL) ; (ZN)
Onderwerp: Gewilngde melding voorgenomen toepassing 360166.3
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Geachte heer/rrwvrouw

Bij deze ontvangt u een gewijzigde rr»kling rrwt nurmwr 360166.3. De rrwlding is ingediend door narmns Over de Maas c.v, en/of Aannerringsbedrijf 1. Den Boer. De
rrwlder heeft aan deze melding het kenmerk 103067 m egegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie nabij Maasdijk, nabij Dreunwl.

In de bijlagen treft u alle rn:Idlngsinformatle aan.
Indien u constateert dat de nwlding niet correct Is of dat er rmldingsinformatie ontbreekt of dat een nwkling anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit boderdkwalitek,
dan dient u daarover rechtstreeks rrwt de rr»lder te cormwniceren. Het nwldsysteem ondersteunt deze cormwnicatie niet. De nwlder Is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan
kan brengen op de nwlding. Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingeryaanvugingen via het meldsysteem 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 wel aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een rn.lding.

u kunt ervoor klazen gebruik te maken van de nogelijkheden dw het systeem biedt om uw beoordeling van deze Holding aan deze n»lding te koppelen. Daarvoor dient u in te londen In



het systeem

U kunt verschillende statusvelden aan deze nwlding koppelen alsmede uw eigen kenrrwrk. Tevens kunt u in een rr»rroveld 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 doorrrolder'(3a/Nee/Onbekend)
'Partijis toegepast'(3a/Nee/Onbekend)
'Adninlstratief 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,

Meldkarrwr Meklpunt Bodemkwaliteit
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