
<?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:LVO="http://www.egem.nl/StUF/sector/lvo/0312"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 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--</wsa:Action>

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

</wsa:ReplyTo>
<wsa:MessageID>41215</wsa:MessageID>
<wsa:To>http://10.52.14.147:8080/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>acc Gemeente Ommen (bdaan310)</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>acc Gemeente Ommen (bdaan310)</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>omvvergunning</StUF:administratie>

</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>41215</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20130417152722</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>melding niew systeem</LVO:aanvraagNaam>
<LVO:projectOmschrijving>nieuw bodemenergiesysteem</LVO:projectOmschrijving>
<LVO:aanvraagProcedure>Geen procedure van toepassing</LVO:aanvraagProcedure>
<LVO:toelichtingBijIndiening>geen</LVO:toelichtingBijIndiening>
<LVO:aanvraagnummer>7589</LVO:aanvraagnummer>

- <LVO:heeftGerelateerdeAanvraag>
- <LVO:gerelateerde StUF:entiteittype="VRG"> 
- <LVO:aanvraagGegevens>

<LVO:aanvraagnummer>7583</LVO:aanvraagnummer>
</LVO:aanvraagGegevens>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:heeftGerelateerdeAanvraag>
<LVO:aanvraagdatum>20130417</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:projectKosten>78900</LVO:projectKosten>

</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>Urger</BG:geslachtsnaam>
<BG:voorletters>B</BG:voorletters>
<BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>

- <BG:verblijfsadres>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>OMMEN</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.straatnaam>Chevalleraustraat</BG:gor.straatnaam>
<BG:aoa.postcode>7731EE</BG:aoa.postcode>
<BG:aoa.huisnummer>1</BG:aoa.huisnummer>

</BG:verblijfsadres>
<BG:sub.telefoonnummer>0889003445</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>160221</zkn:identificatie>
<zkn:creatiedatum>20130417</zkn:creatiedatum>
<zkn:titel>JVue - Schematische_tek_loods_3_pdf</zkn:titel>
<zkn:versie>verse</zkn:versie>
<zkn:status>InBehandeling</zkn:status>
<zkn:verzenddatum>20130417</zkn:verzenddatum>

</LVO:gerelateerde>
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</LVO:isEen>
<LVO:bestandsnaam>/7589/basisset_aanvraag/7589_1366205159695_JVue_-

_119297_1349104556870_Schematische_tek_loods_3.pdf</LVO:bestandsnaam>
<LVO:bestandsnaamOrigineel>JVue - 

119297_1349104556870_Schematische_tek_loods_3.pdf</LVO:bestandsnaamOrigineel>
<LVO:valtOnderGeheimhouding>nee</LVO:valtOnderGeheimhouding>
<LVO:soort>Anders</LVO:soort>
<LVO:soort>Gegevens melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen</LVO:soort>
<LVO:soort>Situatietekening gesloten bodemenergiesysteem</LVO:soort>
<LVO:documenttype-omschrijving-generiek>overig</LVO:documenttype-omschrijving-generiek>
<LVO:documenttype-omschrijving-generiek>Overig</LVO:documenttype-omschrijving-generiek>
<LVO:documenttype-omschrijving-generiek>Overig</LVO:documenttype-omschrijving-generiek>
<LVO:opmerkingen>geen toelichtign bijlagen</LVO:opmerkingen>
<LVO:toegevoegdDoor>900003054</LVO:toegevoegdDoor>
<LVO:formeleBijlage>ja</LVO:formeleBijlage>

- <LVO:werkzaamheid>
<LVO:volgnummer>160205</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>melding niew systeem</zkn:titel>
<zkn:formaat>PDF</zkn:formaat>
<zkn:verzenddatum>20130417</zkn:verzenddatum>

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

<LVO:bestandsnaam>/7589/basisset_aanvraag/7589_1366205242775_papierenformulier.pdf</LVO:bestandsnaam>
<LVO:soort>Aanvraagdocument</LVO:soort>
<LVO:opmerkingen>geen</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>melding niew systeem</zkn:titel>
<zkn:formaat>PDF</zkn:formaat>
<zkn:verzenddatum>20130417</zkn:verzenddatum>

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

<LVO:bestandsnaam>/7589/basisset_aanvraag/7589_1366205242781_publiceerbareaanvraag.pdf</LVO:bestandsnaam>
<LVO:soort>Aanvraagdocument publiceerbaar</LVO:soort>
<LVO:opmerkingen>geen</LVO:opmerkingen>

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

- <LVO:isVoor StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="VRGLOC"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="LOC"> 
- <LVO:isKadastraleOnroerendeZaak StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="LOCKOZ"> 
- <LVO:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="KOZ"> 
- <BG:kadastraleAanduiding>

<BG:kadastraleGemeentecode>OMN02</BG:kadastraleGemeentecode>
<BG:kadastraleSectie>D</BG:kadastraleSectie>
<BG:kadastraalPerceelnummer>66</BG:kadastraalPerceelnummer>

</BG:kadastraleAanduiding>
</LVO:gerelateerde>

</LVO:isKadastraleOnroerendeZaak>
<LVO:omschrijvingLocatie>geen</LVO:omschrijvingLocatie>
<LVO:locatieAanduiding>Kadastraal</LVO:locatieAanduiding>
<LVO:eigendomsSituatie>Eigenaar</LVO:eigendomsSituatie>
<LVO:meerderePercelen>ja</LVO:meerderePercelen>
<LVO:meerderePercelenUitleg>geld voor meerdere huizen 12,13,15</LVO:meerderePercelenUitleg>
<LVO:bouwplanNaam>bodemenergie</LVO:bouwplanNaam>
<LVO:bouwNummer>bodemenergie</LVO:bouwNummer>

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

- <LVO:werkzaamheid xmlns:xalan="http://xml.apache.org/xalan"> 
<LVO:volgnummer>160205</LVO:volgnummer>
<LVO:soort>Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen</LVO:soort>

- <LVO:onderdeel>
<LVO:volgnummer>160207</LVO:volgnummer>
<LVO:soort>Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen</LVO:soort>
<LVO:toelichting>Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen - Melding aanleg 

gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen</LVO:toelichting>
<LVO:plichtStatus>Meldingsplicht</LVO:plichtStatus>

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

<LVO:WelkeSituatieBetreftHet>Aanleggen van een nieuw systeem of het wijzigen van een bestaand 
systeem</LVO:WelkeSituatieBetreftHet>

</LVO:AGBAlgemeen>
- <LVO:AGBWijzigenbestaandsysteem>

<LVO:GeplandeStartdatum>20130403</LVO:GeplandeStartdatum>
<LVO:OntwerperGeslotenBodemenergiesysteem>Ontwerper BO</LVO:OntwerperGeslotenBodemenergiesysteem>
<LVO:OntwerperTelefoonnummer>099090909900</LVO:OntwerperTelefoonnummer>
<LVO:OntwerperEmail>emial@email.com</LVO:OntwerperEmail>
<LVO:CertificaatnummerOntwerper>geen certificaat aanwezig nog</LVO:CertificaatnummerOntwerper>
<LVO:BedrijfsnaamUitvoerder>B. edrijf</LVO:BedrijfsnaamUitvoerder>
<LVO:UitvoerderTelefoonnummer>088-99909090</LVO:UitvoerderTelefoonnummer>
<LVO:UitvoerderEmail>email@2email.com</LVO:UitvoerderEmail>
<LVO:WijzigingBestaandSysteem>Nee</LVO:WijzigingBestaandSysteem>
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</LVO:AGBWijzigenbestaandsysteem>
- <LVO:AGBKenmerkengeslotenbodemenergiesysteem>

<LVO:IndivideelOfCollectiefSysteem>Collectief</LVO:IndivideelOfCollectiefSysteem>
<LVO:TypeGeslotenBodemenergiesysteem>Horizontaal</LVO:TypeGeslotenBodemenergiesysteem>
<LVO:TypeGebouw>Woningbouw, niet gestapeld</LVO:TypeGebouw>
<LVO:UitWelkeStoffenCirculatievloeistof>onbekend</LVO:UitWelkeStoffenCirculatievloeistof>
<LVO:LengteBodemlussen>500</LVO:LengteBodemlussen>
<LVO:DiepteBodemlussen>900</LVO:DiepteBodemlussen>

</LVO:AGBKenmerkengeslotenbodemenergiesysteem>
- <LVO:AGBVermogengeslotenbodemenergiesysteem>

<LVO:VermogenInKW>77777</LVO:VermogenInKW>
<LVO:WarmtevraagMWHJaar>9999999999</LVO:WarmtevraagMWHJaar>
<LVO:KoudevraagMWHJaar>9999999999</LVO:KoudevraagMWHJaar>

</LVO:AGBVermogengeslotenbodemenergiesysteem>
- <LVO:AGBInterferentiegeslotenbodemenergiesysteem>

<LVO:TemperatuurverlagingBijEerderGeslotenBodem>geen 
interferentie</LVO:TemperatuurverlagingBijEerderGeslotenBodem>

<LVO:TemperatuursinvloedGeplaatstOpenSysteem>geen argumenten, er is geen open 
bodemenergiesysteem</LVO:TemperatuursinvloedGeplaatstOpenSysteem>

</LVO:AGBInterferentiegeslotenbodemenergiesysteem>
- <LVO:AGBEnergierendementgeslotenbodemenergiesysteem>

<LVO:EnergierendementSPF>8899776655</LVO:EnergierendementSPF>
</LVO:AGBEnergierendementgeslotenbodemenergiesysteem>

- <LVO:AGBOverzichtXYcoordinatenpergeslotenbodemenergiesysteem>
- <LVO:geometriePunt>
- <gml:Point uomLabels="m m" axisLabels="X Y" srsDimension="2" srsName="urn:opengis:crs:EPSG::28992"

xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
<gml:pos>8888 567899</gml:pos>

</gml:Point>
</LVO:geometriePunt>

</LVO:AGBOverzichtXYcoordinatenpergeslotenbodemenergiesysteem>
</LVO:onderdeelAanlegGeslotenBodemenergiesysteem>

</LVO:onderdeel>
</LVO:werkzaamheid>

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

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

</soapenv:Envelope>
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