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Van: Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit [noreply@agentschapnknl]

Verzonden: dinsdag 5 maart 2013 13:23

Aan: Omgevingsloket Online (WD); MeidpuntBBK (iJG)

Onderwerp: Nieuwe melding voorgenomen toepassing

Bijlagen: Melding 93643.0.pdf; Melding 93643.0.xmt

Agentschap N I
Atinisterie enn infnnstrnctnnr en Atilien

Geachte heer/mevrouw

Bij deze ontvanat u een nieuwe melding met nummer 93643.0. De melding is
ingediend door namens Boskalis bv en/of Boskalis bv. De melder heeft aan
deze melding het kenmerk SVV/003/granuliet meegegeven. Het betreft een
toepassing van Grond op de locatie Creil.

In de bijlagen treft u alle meldingsinformatie aan. De melder heeft 3 bestand(en) aan
de melding toegevoegd, die vanwege de omvang niet per mail kunnen worden
verzonden. Deze bestanden kunt u hier inzien:

~ Periodieke keurino Granietorond 8-2012.odf
~ Raooort Fuaro adviserina toepass)na Noordseklei in diikverbeterinaen 6-

1.4. 12 .. odf
~ H11105-02-M-02-0-IDAS SVV Rotterdamse Hoek Inschattina vertroebelino

oranietklei.odf

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie
ontbreekt of dat een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit
bodemkwaliteit, dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te communiceren.
Het meldsysteem ondersteunt deze communicatie niet. De melder is de enige die
aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding. 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 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 melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt
om uw beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient
u in te loaoen in het systeem.

LI kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen
kenmerk. Tevens kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen. De volgende
statusvelden staan tot uw beschikking:

~ Indicatie 'Volledig'ja/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Goedgekeurd'ja/Nee/Onbekend)
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~ Indicatie 'Ingetrokken door melder'Ja/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Partij is toegepast'Ja/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Administratief afgehandeld')a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Toezicht houden in het veld'Ja/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld'Ja/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaa*')a/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd.

Disclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(ni en kan vertrouwelijke informatie
bevatten. Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige
verzending en ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. NL Agency aha ll not be
liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay
in receipt.
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