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Bouwstoffenbesluit: melding vrijkomende
basalt en Vilvoordse steen,Oud
Kempenshofstede- en Margarethapolder te
Stavenisse (bestek ZLD-6310)
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Doorkiesnummer

(0118)
Bijlage(n)

B08-6068
Ons kenmerk

IVW-2008/1160

Geachte

Op 3 juli 2008 heb ik, namens u, van Combinatie van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV / FL Liebregts
BV een melding ontvangen voor de opslag van vrijkomende basalt en Vilvoordse steen vanuit het project
ZLD-6310 in de onderwaterdepots bij Stavenisse.
Hierbij deel ik u het volgende mee.

Bij deze melding zijn de volgende documenten overlegd:
verzendbrief van 30 juni 2008 van Combinatie van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV / FL Liebregts
BV met kenmerk B08-6068;
meldingsformulier Bouwstoffenbesluit Oppervlaktewater.

Reikwijdte Bouwstoffenbesluit
Het Bouwstoffenbesluit is van toepassing op het gebruiken van bouwstoffen in een werk op of in de
bodem of in het oppervlaktewater. Onder gebruiken wordt iedere activiteit verstaan, waarbij
(steenachtige) bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater worden gebracht en vervolgens
worden gehouden met het oog op de realisering, respectievelijk de instandhouding van een werk.

Tijdelijk werk - onderwaterdepot
Het Besluit maakt geen onderscheid in een tijdelijk of definitief werk. Voorwaarde is wel dat de
bouwstoffen terugneem baar dienen te zijn. De door u gemelde 'opslag van vrijkomende basalt en
Vilvoordse steen in de onderwaterdepots' kan in dit kader gezien worden als 'tijdelijk werk' waarop het
Bouwstoffenbesluit van toepassing is.

Hergebruik - op en nabij - tijdelijke uitname
De opslag van de bouwstoffen in de onderwaterdepots kan worden aangemerkt als 'hergebruik' en
daardoor onder artikel1 lid 2 van het Bouwstoffenbesluit worden geschaard. Het opnieuw toepassen van
deze bouwstoffen blijft dan voor het Besluit zonder consequenties. Volgens dit artikel worden wel
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voorwaarden gesteld aan het binnen een werk opnieuw toepassen van bouwstoffen. Deze voorwaarden
zijn onder andere dat een bouwstof, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde
condities opnieuw in dat werk wordt aangebracht.

Overig bewijsmiddel
Indien niet aan de genoemde voorwaarden van artikel1 lid 2 wordt voldaan, kunnen de door u gemelde
basalt en Vilvoordse steen toch worden toegepast. Eenen ander op basis van het onderzoeksrapport wat
in het verleden is beoordeeld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW, brief van 13 mei 2003 met
kenmerk DW/HH/CvP/17). In deze brief heeft IVW 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 basalt en
Vilvoordse steen.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een
controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact
worden opgenomen met de heer Bosvan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, RWSZeeland.

Eenafschrift van deze brief heb ik gezonden aan Combinatie van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV /
FL Liebregts BV te Kerkdriel en aan de heer van Projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

E / HANDHAVING,
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