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Verzonden:
Aanr
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

(ZN)
donderdag 10 oktober 2019 15:44
Kerkhof, May van de (ZN); Weustlnk, Karin (ZN)

(ZN)l (ZN); (ZN);
FW: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1 granuliet
Melding 504391.1.pdf; Melding 504391.1.xml

(ZN)l (ZN)

Hoi May en Karin,

Melding ontvangen. Uiterlijk volgende week donderdag einde van de dag moeten we dus reageren. I
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Hebben we al iets van ~emomenz

Vanr I (ZN)
Verzonden: donderdag 10 ddober 2019 14:1$
Aanr (ZN); (ZN); (ZN);
Onderwerp: FW: Gevdjzigde meldrng voorgenomen toepassing $04391.1 granuliet

(ZN)

Collega'

Vanmiddag om 12:10 u, is de revisiemeldinp voorbat toepassen van granuliet ingediend
We hebben vijf werkdagen om te beoordelen.

Met vriendelijke groet
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van: Marler Meldsystaem Bodemkwalrtwt (marlto:noreplyemeldpuntbodemkwaluau.nl]
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 12:10
Aanr Omgevingsbkst Onlme (WVL); (ZN)
Onderwerp: Gewgugde meldrng voorgeremen toepasswg 504391.1

Rijkswaterstaat
gersrmz vus lu/rswunuu r ra Wsrerren

Geachte heer/rrwvrouw

Bij deze ontvangt u een gewijzigde rmlding nwt nurmwr 504391.1. De rr»lding is ingediend door Theo Barends narrwns Over de Maas c.v. en/of Over de Maas c.v.. De rrwlder heeft
aan deze n»lding het kenrr»rk B190330 meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie nabij Maasdijk, 9999XX, nabij Dreunul.

In de bijlagen treR u alle rreldingsinformatie aan. De nufder heeft 2 bestand(en) aan de rrelding toegevoegd, die vanwege de omvang niet per rrwil kunnen worden verzonden. Deze
bestanden kunt 0 hier inzien:

BBB-certificaat Granuliet IZG-039-2 l002l.odf
Muieu~hienisch~etoetsin Granuliet v2 20191009 definitie~f. df

U dient hienroor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de rrelding niet correct is of dat er rreklingsinformatie ontbreekt of dat een rrekling andersiins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit boderrkwaliteit,
dan dient u daarover rechtstreeks rrwt de rr»lder te cormuniceren. Het rreldsysteem 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 rmldsysteem bij u te laten indienen.voor deze melding heeR 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 rrwlding.

U kunt ervoor kiezen gebruikte maken van de rrugelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze melding aan deze rr»lding te koppelen. Daarvoor dient u in te loouen in
het systeem

0 kunt verschillende statusvelden aan deze rrwlding koppelen alsmede uw eigen kenrn.rk. Tevens kunt u in een rrwnuveld uw bevindingen opnenwn. De volgende statusvelden staan
tot uw beschikking:

Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
Indicatie
indicatie
indicatie
Indicatie

'Volledig'Ja/Nee/Onbekend)
'Goedgekeurd'()a/Nee/Onbekend)
'Ingetrokken door melder'(3a/Nee/Onbekend)
'partijis toegepast'(3a/Nee/Onbekend)
'Admnistratief afgehandeld'3a/Nee/Onbekend)
Toezicht houden in het veld'Ja/Nee/Onbekend)
Toezicht gehouden in het veld')a/Nee/Onbekend)
'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'3a/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meklpunt Bodenkwagtek
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