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AANVULLENDE INFORMATIE: 
 
U dient dit formulier uitsluitend te gebruiken voor het aanleveren van aanvullende informatie op verzoek van Bureau GGO.Eventuele vertrouwelijke informatie dient u in afzonderlijke bijlages mee te zenden.De afhandeling van de kennisgeving of de vergunningverlening is een openbare procedure en daarmee zijn alle in de kennisgeving of aanvraag verstrekte gegevens openbaar. Informatie over het vertrouwelijk houden van gegevens en op welke wijze dit aangevraagd moet worden vindt u op de website www.ggo-vergunningverlening.nl.Dit formulier hoeft niet ondertekend te worden en kan eventueel ook per mail worden aangeleverd.Een algemene technische toelichting voor het gebruik van dit formulier is ook te vinden op de website www.ggo-vergunningverlening.nl.Contactgegevens:Internet: www.ggo-vergunningverlening.nlEmail: bggo@rivm.nlTelefoon: 088 689 7099 
Dit formulier kan gebruikt worden om aanvullende informatie aan te leveren op verzoek van Bureau GGO. 
Subdossiernummer
Met subdossiernummer wordt een nummer in het volgende format bedoeld: IG 15-123_II-000 of IG 15-456_III-003.
Verzoek tot aanvullende informatie
Op welke wijze is het verzoek tot aanvullende informatie ontvangen:
Geef het kenmerk van de brief van Bureau GGO voor verzoek tot aanvullende informatie:	
Geef aan op welke dag de e-mail van Bureau GGO is verzonden:
Indien aanwezig geef het kenmerk van het bericht van Bureau GGO voor verzoek tot aanvullende informatie:
Geef anders aan op welke dag het bericht van Bureau GGO is verzonden:         
Aanvullende informatie
Bijlages
Bevat(ten) de aangeleverde bijlage(s) vertrouwelijke gegevens?
1. Nummer de bijlagen.
2. Markeer de vertrouwelijke bijlagen expliciet.
3. Geef aan hoeveel bijlagen vertrouwelijk zijn. 
4. Motiveer uw verzoek tot vertrouwelijkheid. 
5. Verstuur de aanvullende informatie, inclusief bijlagen. Dit mag eventueel ook per mail. 
1. Nummer de bijlagen.
2. Verstuur de aanvullende informatie, inclusief bijlagen. Dit mag ook per mail.
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