
o bij fouten op behandelingsmemo:
stuk en memo met correcties retour DIM

o geen of telefonische afdoening:
aantekenen op behandeHngsmemo
memo retour DIM

o behandelingsmemo altijd bij stuk laten

o concept vóór parafenroute eerst naar DIM
voor:
- uittikken op conceptpapier
- registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat
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aantal
brief bijlage

aantal
brief bijlage hfd.afd. actiedistricten actie

AXD
AXIl
WVD

HID
BHID
AX
wv
BV
OR
AXS
AXW
AXV
AXZ
AXE
WVV
WVW
WVM
WVI
BBV
BFM
BHR
BlO
BBD
BCT

~

TERMIJNSTUK

d.d.: I I

TELEFONISCH AFGEDAAN

d.d.: I I

ONTVANGST BEVESTIGD
I

d.d.: I I !

I

(hfd)afd:
I

toestel:

paraaf:
. ,

PO per omgaande bericht en raad
SR spoedig bericht en raad
BR om bericht en raad

voor: __J--'--

TB ter behandeling
TBA TB met bericht van afdoening
MM met verzoek om medewerking
TK ter kennisneming
• met verzoek om terugzending van de

bijlagen
OPMERKINGEN:
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Datum
11 oktober 2007
Contactpersoon

Rijkswaterstaat Zeeland

Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG
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Inspectie Verkeer en Waterstaat

INGEK01\1IJ=1\1 OlM
1 5 OKT. 2007Datum

Doorkiesnummer
(0118)
Bijlage(n)

•
Onderwerp
Bouwstoffenbesluit: melding gebruik
steenslag, Westkapelse Zeedijk te
Westkapelle (bestek ZLR-5895)

Uw kenmerk

Ons kenmerk
IVW/TeW/07LU000602

INTERN
hfd/ afd

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
voor de steenslag op 7 september 2007 ontvangen terwijl is aangegeven dat de bouwstof vanaf
21 augustus 2007 wordt toegepast. Er wordt dus niet aan de genoemde meldingstermijn
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. 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.

HID
BHID
-AX
WV
BV
OR
AXS
AXW

~ Lk~_.~
WVW
WVM
WVI
BBV
BFM
BHR
BlO
BBD
Bef

EXTERN

Geachte

Op 7 september 2007 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen BV een melding voor het toepassen
van steenslag ontvangen. De steenslag wordt toegepast ten behoeve van het verbeteren van de
glooiingsconstructie ter plaatse van de Westkapelse Zeedijk te Westkapelle.

De melding omvat de volgende gegevens:
meldingsformulier;
NL BSBcertificaat op basis van de BRL 9324 met nummer 1050-07-BSB.

Ten aanzien van uw melding en kwaliteitsverklaring worden de volgende constateringen gedaan:

Districten
AXD
AXH
WVD

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Postbus 61, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Telefoon (
Fax (0320) 29 95 01
E-mail @rws.nl
Internet www.ivw.nl

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands

http://www.ivw.nl
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13 september 2007
Ons kenmerk

Paginanummer
2

Bij vraag 13 van het meldingsformulier dient u aan te geven wat de soort bouwstof is die
gebruikt gaat worden. Als antwoord geeft u aan dat er een enkelvoudige oppervlakte
behandeling gaat plaatsvinden. Dit is echter geen antwoord op de gestelde vraag. U dient
voortaan aan te geven welk soort bouwstof het betreft. Aangezien de bijgevoegde
kwaliteitsverklaring betrekking heeft op steenslag, ga ik ervan uit dat dit de bouwstof is die
toegepast gaat worden. Indien dit niet het geval is, verzoek ik u mij hierover, binnen 14 dagen
na dagtekening van deze brief, nader te informeren.

Het voor de steenslag bijgevoegde attest-met-productcertificaat voldoet aan de eisen zoals gesteld in
het Bouwstoffenbesluit. Opgemerkt wordt dat de maximale toepassingshoogte van 0,4 meter, zoals
aangegeven op het bijgevoegde certificaat, in acht moet worden genomen. •

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 gezonden aan Zeeuwse Stromen BV te Goes.

Hoogachtend,

DE''''~NI~MANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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Bij vraag 13 van het meldingsformulier dient u aan te geven wat de soort bouwstof is die
gebruikt gaat worden. Als antwoord geeft u aan dat er een enkelvoudige oppervlakte
behandeling gaat plaatsvinden. Dit is echter geen antwoord op de gestelde vraag. U dient
voortaan aan te geven welk soort bouwstof het betreft. Aangezien de bijgevoegde
kwaliteitsverklaring betrekking heeft op steenslag, ga ik ervan uit dat dit de bouwstof is die
toegepast gaat worden. Indien dit niet het geval is, verzoek ik u mij hierover, binnen 14 dagen
na dagtekening van deze brief, nader te informeren.

• Het voor de steenslag bijgevoegde attest-met-productcertificaat voldoet aan de eisen zoals gesteld in
het Bouwstoffenbesluit. Opgemerkt wordt dat de maximale toepassingshoogte van 0,4 meter, zoals
aangegeven op het bijgevoegde certificaat, in acht moet worden genomen.

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
waarde 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 gezonden aan Zeeuwse Stromen BV te Goes.

Hoogachtend,

D~"~NI"!"MANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,
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