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Geachte heer

Op 22 mei 2007 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen BV een melding ontvangen voor het
toepassen van Lessinische en Vilvoordse stenen. De bouwstoffen worden toegepast ter plaatse
van het buitentalud van de waterkering te Strijen nam in de gemeente Steenbergen.

Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:
• Meldingsformulier;
• Concepteindrapport "Partijkeuringen Bouwstoffenbesluit Glooiingselementen, 6 typen

stenen uit zeeweringen: betonsteen, basalt, vilvoordse, lessinische, doornikse, graniet" ,
projectnummer A814720/R20020536/UHo/eal, Intron, 17 december 2002.

Ten aanzien van uw melding worden de volgende constateringen gedaan:

Melding
• Bij een werk/activiteit van de 'eigen dienst' in het kader van een AmvB (in dit geval het

Bouwstoffenbesluit) geldt een meldingstermijn van tenminste 10 werkdagen. Dit is in
het Uitvoeringskader Amvb Eigen dienst vastgelegd (IVW /TeW /06LU00119). Ik heb uw
melding op 22 mei 2007 ontvangen terwijl bij vraag 14 is aangegeven dat de stenen
vanaf 29 mei 2007 worden toegepast. Op basis van deze gegevens kan worden
geconcludeerd dat niet aan de genoemde meldingstermijn wordt voldaan. Ik wil u wijzen
op het feit dat het niet tijdig melden op eigen risico plaatsvindt en een overtreding is van
Bsb art 21, lid 2. Het niet nakomen van dit voorschrift kan aanleiding zijn voor
bestuursrechtelijke handhaving. Tevens kan het te laat melden consequenties hebben
voor de voortgang van het project indien blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de
bouwstof niet voldoet aan de eisen van het bouwstoffenbesluit.

Districten
AXD
AXH
WVD

Toezichteenheid Waterbeheer

Unit inspectie/Handhaving

Postbus 61, 8200 AB Lelystad

Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00

Fax (0320) 29 95 01

internet www.ivw.nl

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands

http://www.ivw.nl


L •

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
012085 2007 PZDT-B-07335 uilv

Melding Bouwsloffenbesluil ZLD 6098

•



•
,-

1/1

Inspectie Verkeer en Waterstaat Datum

22juni2007
Ons kenmerk

IVW /TeW /07LU000361

Paginanummer

2

In dat geval is het mogelijk dat de betreffende bouwstof aanvullend dient te worden
onderzocht of eventueel zelfs dient te worden verwijderd. U dient bij een volgende
melding dan ook rekening te houden met de genoemde meldingstermijn. Opgemerkt
wordt dat ik u reeds meerdere malen op deze meldingstermijn heb gewezen (o.a. in mijn
brief met kenmerk IVW/TeW/07LU000252 d.d. 8 mei 2007, inzake de melding voor het
gebruik van diverse bouwstoffen ter plaatse van de Scheldestraat te Strijenham in de
gemeente Tholen).

Het genoemde onderzoeksrapport is in het verleden beoordeeld door de Inspectie Verkeer en
Waterstaat (brief van 13 mei 2003 met kenmerk DW/HH/CvP/17). In deze brief hebben wij
aangegeven dat het betreffende rapport wordt beschouwd als een 'overig bewijsmiddel'. Alle
onderzochte bouwstoffen worden op basis van de onderzoeksgegevens als categorie 1-
bouwstoffen geclassificeerd. Zo ook de door u gemelde Lessinische en Vilvoordse stenen. Uw
melding voor het toepassen van Lessinische en Vilvoordse stenen wordt derhalve als toereikend
beoordeeld.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan
een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen
van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van
oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in
ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een
afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen,
waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan
komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

• Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan
contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Emissies, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gestuurd naar Zeeuwse Stromen BV te Goes.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,
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