
<?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--</wsa:Action>

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

</wsa:ReplyTo>
<wsa:MessageID>41237</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 Deventer (3.11n)</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>acc_Gemeente Deventer (3.11n)</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>omvvergunning</StUF:administratie>

</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>41237</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20130417154302</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 wijziging bestaand systeem</LVO:aanvraagNaam>
<LVO:projectOmschrijving>bestaand systeem, nieuwe lus aanbrengen</LVO:projectOmschrijving>
<LVO:aanvraagProcedure>Reguliere procedure</LVO:aanvraagProcedure>
<LVO:toelichtingBijIndiening>geen</LVO:toelichtingBijIndiening>
<LVO:aanvraagnummer>7575</LVO:aanvraagnummer>

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

<LVO:aanvraagnummer>7581</LVO:aanvraagnummer>
</LVO:aanvraagGegevens>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:heeftGerelateerdeAanvraag>
<LVO:aanvraagdatum>20130417</LVO:aanvraagdatum>
<LVO:plichtStatus>Vergunningsplicht</LVO:plichtStatus>
<LVO:aanvraagStatus>In behandeling</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>2333</LVO:projectKosten>

</LVO:aanvraagGegevens>
<!-- aanvrager type:particulier correspondentie adres type:ANDERSNL 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.correspondentieAdres>

<BG:typering>Aanschrijvingsadres</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>HEEMSKERK</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:postcode>1965AA</BG:postcode>
<BG:gor.straatnaam>Oosterbeekplantsoen</BG:gor.straatnaam>
<BG:aoa.huisnummer>12</BG:aoa.huisnummer>

</BG:sub.correspondentieAdres>
<BG:sub.telefoonnummer>099000990</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"> 
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<zkn:identificatie>159819</zkn:identificatie>
<zkn:creatiedatum>20130417</zkn:creatiedatum>
<zkn:titel>formulier_pdf</zkn:titel>
<zkn:versie>2.6</zkn:versie>
<zkn:status>InBehandeling</zkn:status>
<zkn:verzenddatum>20130417</zkn:verzenddatum>
<zkn:auteur>bodemadvies BV</zkn:auteur>

</LVO:gerelateerde>
</LVO:isEen>
<LVO:bestandsnaam>/7575/basisset_aanvraag/7575_1366203392842_formulier.pdf</LVO:bestandsnaam>
<LVO:bestandsnaamOrigineel>formulier.pdf</LVO:bestandsnaamOrigineel>
<LVO:valtOnderGeheimhouding>nee</LVO:valtOnderGeheimhouding>
<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:toegevoegdDoor>900003054</LVO:toegevoegdDoor>
<LVO:formeleBijlage>ja</LVO:formeleBijlage>

- <LVO:werkzaamheid>
<LVO:volgnummer>159721</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 wijziging bestaand systeem</zkn:titel>
<zkn:formaat>PDF</zkn:formaat>
<zkn:verzenddatum>20130417</zkn:verzenddatum>

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

<LVO:bestandsnaam>/7575/basisset_aanvraag/7575_1366206182891_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 wijziging bestaand systeem</zkn:titel>
<zkn:formaat>PDF</zkn:formaat>
<zkn:verzenddatum>20130417</zkn:verzenddatum>

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

<LVO:bestandsnaam>/7575/basisset_aanvraag/7575_1366206182896_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:isAdres StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="LOCAOA"> 
- <LVO:gerelateerde>
- <BG:adresAanduidingGrp>

<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:adresAanduidingGrp>
</LVO:gerelateerde>

</LVO:isAdres>
<LVO:omschrijvingLocatie>geen</LVO:omschrijvingLocatie>
<LVO:locatieAanduiding>Adresseerbaar</LVO:locatieAanduiding>
<LVO:eigendomsSituatie>Eigenaar</LVO:eigendomsSituatie>
<LVO:meerderePercelen>nee</LVO:meerderePercelen>
<LVO:bagIdentifier>0175010000003454</LVO:bagIdentifier>

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

- <LVO:werkzaamheid xmlns:xalan="http://xml.apache.org/xalan"> 
<LVO:volgnummer>159721</LVO:volgnummer>
<LVO:soort>Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen</LVO:soort>

- <LVO:onderdeel>
<LVO:volgnummer>159727</LVO:volgnummer>
<LVO:soort>Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten 

inrichtingen</LVO:soort>
<LVO:toelichting>Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen - Omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen</LVO:toelichting>
<LVO:plichtStatus>Vergunningsplicht</LVO:plichtStatus>

- <StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="nieuwe-werkzaamheid">LET OP, NIEUWE WERKZAAMHEID</StUF:extraElement>

</StUF:extraElementen>
</LVO:onderdeel>

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

</LVO:update>
</LVO:omvDi01AanbiedenAanvraag>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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