
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directie Zeeland

)c

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan

Projectbureau Zeeweringen

Postbus 114
4460 AC GOES

•
actpersoon

Datum

24 april 2001
Ons kenmerk

3816
Uw kenmerk

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

PROJECTBUREAU lEEWERI,IIGEN ..

~ROJEè::TlEIO-iR

SECRETÀIlESSE

PROJECTSECRET ARI.S

~EpEWERK6R FINANCIi:N

MC.()EWERKER KWALITEIT

TEAMlEIDER. ONTWERP

HCOFO. UITVOERING·

COÖRi)iNATOR I BeSTEKSèHRI.JVER

ACTIÈ I~FO

.~ ,ARCHIEit2£5T - t ~ ...0 _I .l ( :.$ -" --x_
CIRCULATIE MAP

Onderwerp

2 meldingen Bouwstoffenbesluit.

Geachte collega,

Op 5 april heb ik van u 2 meldingen ontvangen in het kader van het Bouwstoffenbesluit.
Het betreft het vervangen van de glooiingconstructie ter plaatse van de "Biezelingse
Ham" enz., hetgeen wordt uitgevoerd middels bestek ZL-5111, alsmede het vervangen
van de glooiingconstructie ter hoogte van de Paviljoenpolder bij Bath, uitgevoerd mid-
dels bestek ZL-5112,

In beide meldingen staat dat het werk zal aanvangen op 1 april 2001 hetgeen inhoud
dat er te laat gemeld is!
Ingeval van "eigen werk" dient dit 2 dagen voor aanvang gemeld te worden bij de di-
recteur-generaal van Rijkswaterstaat in Den Haag.

Om een dergelijke melding tijdig in Den Haag te doen zijn, dient deze minstens 2 weken
voor aanvang van de werkzaamheden in Middelburg te zijn zodat er tijd genoeg is om
de melding te behandelen en ter goedkeuring door te sturen naar Den Haag.

Ook ontbreken er kwaliteitsverklaringen van de te gebruiken materialen. Zolang deze er
niet zijn kan er niet gemeld worden naar Den Haag.

Ik verzoek u ervoor zorg te dragen dat deze verklaringen zo spoedig mogelijk in mijn be-
zit komen.
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Tevens verzoek ik u in het vervolg de melding via de postkamer in te zenden zodat deze
geregistreerd kan worden alvorens in behandeling te nemen.

Met vriendelijke groeten,
het hoofd van de afdeling Emissies,
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