
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
- <soapenv:Envelope xmlns:attributes="http://www.be-informed.nl/BeInformed/Attributes"

xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:bi="http://www.be-informed.nl/BeInformed"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:LVO="http://www.egem.nl/StUF/sector/lvo/0311" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:zkn="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"> 

- <soapenv:Header>
<wsa:Action>omvDi01AanbiedenAanvraag-20000000000000000002-20000000000000000002</wsa:Action>

- <wsa:ReplyTo>
<wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:Address>

</wsa:ReplyTo>
<wsa:MessageID>76669</wsa:MessageID>
<wsa:To>http://10.52.13.131:8080/adeptia/triggerProcessServletByRest/192168247147130753462415400010</wsa:To>

</soapenv:Header>
- <soapenv:Body>
- <LVO:omvDi01AanbiedenAanvraag>
- <LVO:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
- <StUF:zender>

<StUF:organisatie>VROM</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>OLO</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>omvvergunning</StUF:administratie>

</StUF:zender>
- <StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>20000000000000000002</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>Gemeente zz-schakeldag</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>omvvergunning</StUF:administratie>

</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>76669</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20130603164011</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie>AanbiedenAanvraag</StUF:functie>

</LVO:stuurgegevens>
- <LVO:update>
- <LVO:parameters>

<StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>

</LVO:parameters>
- <LVO:object StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="VRG"> 
- <LVO:aanvraagGegevens xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310"> 

<LVO:aanvraagNaam>sloopmelding en asbest</LVO:aanvraagNaam>
<LVO:projectOmschrijving>sloopmelding</LVO:projectOmschrijving>
<LVO:aanvraagProcedure>Geen procedure van toepassing</LVO:aanvraagProcedure>
<LVO:toelichtingBijIndiening>Over vier dagen ga ik aanvangen met de sloop</LVO:toelichtingBijIndiening>
<LVO:aanvraagnummer>26485</LVO:aanvraagnummer>
<LVO:aanvraagdatum>20130603</LVO:aanvraagdatum>
<LVO:plichtStatus>Meldingsplicht</LVO:plichtStatus>
<LVO:aanvraagStatus>Gemeld</LVO:aanvraagStatus>
<LVO:uitgesteldeAanleveringBijlagen>nee</LVO:uitgesteldeAanleveringBijlagen>
<LVO:omschrijvingUitgesteldeBijlagen>-</LVO:omschrijvingUitgesteldeBijlagen>
<LVO:omschrijvingNietInTeDienenBijlagen>-</LVO:omschrijvingNietInTeDienenBijlagen>
<LVO:persoonsgegevensVrijgeven>nee</LVO:persoonsgegevensVrijgeven>
<LVO:gedeeltelijkGoedkeurenGewenst>nee</LVO:gedeeltelijkGoedkeurenGewenst>
<LVO:gefaseerdIndienen>niet</LVO:gefaseerdIndienen>
<LVO:landelijkeFormulierVersie>2013.01</LVO:landelijkeFormulierVersie>

</LVO:aanvraagGegevens>
<!-- aanvrager type:particulier correspondentie adres type:VERBLIJFSADRES adres type:Nederland --> 

- <LVO:isAangevraagdDoor StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="VRGSUBANV"> 
- <LVO:gerelateerde>
- <BG:natuurlijkPersoon StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="NPS"> 

<BG:inp.bsn>900003054</BG:inp.bsn>
<BG:geslachtsnaam>T</BG:geslachtsnaam>
<BG:voorletters>E</BG:voorletters>
<BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>

- <BG:verblijfsadres>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>TSTPLAATS 2</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.straatnaam>Teststraat</BG:gor.straatnaam>
<BG:aoa.postcode>8888XX</BG:aoa.postcode>
<BG:aoa.huisnummer>2</BG:aoa.huisnummer>

</BG:verblijfsadres>
<BG:sub.telefoonnummer>0886066062</BG:sub.telefoonnummer>
<BG:sub.emailadres>aanvragerloket@gmail.com</BG:sub.emailadres>

</BG:natuurlijkPersoon>
</LVO:gerelateerde>

</LVO:isAangevraagdDoor>
- <LVO:heeftBijlage StUF:entiteittype="VRGEDC"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDC"> 
- <LVO:isEen StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDCEDC"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDC"> 

<zkn:identificatie>840127</zkn:identificatie>
<zkn:creatiedatum>20130603</zkn:creatiedatum>
<zkn:titel>Onderdeelgebied Slopen_pdf</zkn:titel>
<zkn:versie>veris</zkn:versie>
<zkn:status>InBehandeling</zkn:status>
<zkn:verzenddatum>20130603</zkn:verzenddatum>
<zkn:auteur>aanvrager</zkn:auteur>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:isEen>

<LVO:bestandsnaam>/26485/basisset_aanvraag/26485_1370269467518_Onderdeelgebied_Slopen.pdf</LVO:bestandsnaam>
<LVO:bestandsnaamOrigineel>Onderdeelgebied Slopen.pdf</LVO:bestandsnaamOrigineel>
<LVO:valtOnderGeheimhouding>nee</LVO:valtOnderGeheimhouding>
<LVO:soort>Rapportages slopen</LVO:soort>
<LVO:soort>Overige documenten slopen</LVO:soort>
<LVO:soort>Tekening slopen</LVO:soort>
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<LVO:documenttype-omschrijving-generiek>Rapport</LVO:documenttype-omschrijving-generiek>
<LVO:documenttype-omschrijving-generiek>Rapport</LVO:documenttype-omschrijving-generiek>
<LVO:documenttype-omschrijving-generiek>Tekening</LVO:documenttype-omschrijving-generiek>
<LVO:opmerkingen>geen</LVO:opmerkingen>
<LVO:toegevoegdDoor>900003054</LVO:toegevoegdDoor>
<LVO:formeleBijlage>ja</LVO:formeleBijlage>

- <LVO:werkzaamheid>
<LVO:volgnummer>840067</LVO:volgnummer>

</LVO:werkzaamheid>
</LVO:gerelateerde>

</LVO:heeftBijlage>
- <LVO:heeftBijlage StUF:entiteittype="VRGEDC"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDC"> 
- <LVO:isEen StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDCEDC"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDC"> 

<zkn:titel>sloopmelding en asbest</zkn:titel>
<zkn:formaat>PDF</zkn:formaat>
<zkn:verzenddatum>20130603</zkn:verzenddatum>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:isEen>

<LVO:bestandsnaam>/26485/basisset_aanvraag/26485_1370270411950_papierenformulier.pdf</LVO:bestandsnaam>
<LVO:soort>Aanvraagdocument</LVO:soort>
<LVO:opmerkingen>Over vier dagen ga ik aanvangen met de sloop</LVO:opmerkingen>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:heeftBijlage>

- <LVO:heeftBijlage StUF:entiteittype="VRGEDC"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDC"> 
- <LVO:isEen StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDCEDC"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="EDC"> 

<zkn:titel>sloopmelding en asbest</zkn:titel>
<zkn:formaat>PDF</zkn:formaat>
<zkn:verzenddatum>20130603</zkn:verzenddatum>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:isEen>

<LVO:bestandsnaam>/26485/basisset_aanvraag/26485_1370270411955_publiceerbareaanvraag.pdf</LVO:bestandsnaam>
<LVO:soort>Aanvraagdocument publiceerbaar</LVO:soort>
<LVO:opmerkingen>Over vier dagen ga ik aanvangen met de sloop</LVO:opmerkingen>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:heeftBijlage>

- <LVO:isVoor StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="VRGLOC"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="LOC"> 
- <LVO:isAdres StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="LOCAOA"> 
- <LVO:gerelateerde>
- <BG:adresAanduidingGrp>

<BG:wpl.woonplaatsNaam>TSTPLAATS 2</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.straatnaam>Teststraat</BG:gor.straatnaam>
<BG:aoa.postcode>8888XX</BG:aoa.postcode>
<BG:aoa.huisnummer>2</BG:aoa.huisnummer>

</BG:adresAanduidingGrp>
</LVO:gerelateerde>

</LVO:isAdres>
<LVO:locatieAanduiding>Adresseerbaar</LVO:locatieAanduiding>
<LVO:eigendomsSituatie>Eigenaar</LVO:eigendomsSituatie>
<LVO:meerderePercelen>nee</LVO:meerderePercelen>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:isVoor>

- <LVO:werkzaamheid xmlns:xalan="http://xml.apache.org/xalan"> 
<LVO:volgnummer>840067</LVO:volgnummer>
<LVO:soort>Slopen en/of asbest verwijderen</LVO:soort>

- <LVO:onderdeel>
<LVO:volgnummer>840069</LVO:volgnummer>
<LVO:soort>Slopen</LVO:soort>
<LVO:toelichting>Slopen en/of asbest verwijderen - Slopen - Hoofdgebouw</LVO:toelichting>
<LVO:preciseringLocatie>Hoofdgebouw</LVO:preciseringLocatie>
<LVO:plichtStatus>Meldingsplicht</LVO:plichtStatus>

- <LVO:onderdeelSlopen xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
- <LVO:SLOPENOverig>

<LVO:KeuzeObject>Aan of op het hoofdgebouw</LVO:KeuzeObject>
</LVO:SLOPENOverig>

- <LVO:SLOPENSloopwerkzaamheden>
<LVO:Sloopwerkzaamheden>Het gehele bouwwerk slopen</LVO:Sloopwerkzaamheden>
<LVO:ToelichtingSloopwerkzaamheden>vloertegels verwijderen, deze zijn voorzien van een laagje asbest in 

de lijm</LVO:ToelichtingSloopwerkzaamheden>
<LVO:GebruikBouwwerk>woning, de woonkamer en de zolder</LVO:GebruikBouwwerk>

</LVO:SLOPENSloopwerkzaamheden>
- <LVO:SLOPENAfvalengevaarlijkestoffen>

<LVO:Hoeveelheid_Sloopafval>15</LVO:Hoeveelheid_Sloopafval>
<LVO:AsbestInGedeelteBouwwerk>Ja</LVO:AsbestInGedeelteBouwwerk>
<LVO:PlaatsAsbest>in de vloertegels</LVO:PlaatsAsbest>
<LVO:ChemischVerontreinigdMateriaal>Nee</LVO:ChemischVerontreinigdMateriaal>

</LVO:SLOPENAfvalengevaarlijkestoffen>
- <LVO:SLOPENSloopmethode>

<LVO:Sloopmethode>Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
</LVO:Sloopmethode>

<LVO:OmschrijvingAndereSloopmethode>geen toelichting</LVO:OmschrijvingAndereSloopmethode>
<LVO:ZelfWerkzaam>Ja</LVO:ZelfWerkzaam>
<LVO:DataEnTijdstipSlopenAsbest>Over vijf dagen ga ik deze sloop 

beginnen.</LVO:DataEnTijdstipSlopenAsbest>
</LVO:SLOPENSloopmethode>

</LVO:onderdeelSlopen>
</LVO:onderdeel>

</LVO:werkzaamheid>
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</LVO:object>
</LVO:update>

</LVO:omvDi01AanbiedenAanvraag>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
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