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Geachte heer

Op 4 maart 2008 heb ik, namens u, van Combinatie van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV / FL
Liebregts BV een melding ontvangen voor het toepassen van lava en betongranulaat. Deze
bouwstoffen worden toegepast voor het verbeteren van de glooiingsconstructie van het buitentalud
ter hoogte van de Bruinissepolder te Bruinisse gemeente Schouwen-Duiveland.

Bij deze melding zijn de volgende documenten overleg:
Verzendbrief van 25 februari 2008 van Combinatie van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV /
FL Liebregts BV met kenmerk B08-6025;
Meldingsformulier voor het toepassen van lava en betongranulaat;
Overzichts- en dwarsprofieltekeningen;
NL-BSB-certificaat op basis van de BRL 9317: 'Lava voor ongebonden toepassingen op of in de
bodem in grond-, weg- en waterbouwkundige werken' met nummer K21209/01;
KOMO attest-met-productcertificaat op basis van de BRL 2506: 'Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken' met nummer BG-142/9.

Ten aanzien van uw melding en kwaliteitsverklaringen 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 5 werkdagen. Dit is in het
Uitvoeringskader Amvb Eigen dienst vastgelegd (lVW/TeW/06LU00119). Uw melding voor het
toepassen van de lava en betongranulaat heb ik op 4 maart 2008 ontvangen terwijl is
aangegeven dat de bouwstoffen vanaf 13 maart 2008 worden 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 en/of strafrechtelijke handhaving.

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

Telefoon (0320) 29 95 00
Fax (0320) 29 95 01
E-mail
Internet www.ivw.nl
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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,

Kwal iteitsverklari ngen
U heeft aangegeven dat u onder andere betongranulaat 0/31,5 mm wilt gaan toepassen, Het
attest-met-productcertificaat dat hiervoor is bijgevoegd heeft echter betrekking op de
milieuhygiënische kwaliteit van 'recyclinggranulaat in de wegenbouw; menggranulaat als
verhardingslaag van steenmengsel' , Volgens dit certificaat is het recyclinggranulaat (in uw geval
betongranulaat) alleen geschikt om te worden toegepast als verhardingslagen van steenmengsels
in de wegenbouw op of in de landbodem (al dan niet in beschermde gebieden), U bent
voornemens om het betongranulaat toe te passen in het onderhoudspad. Deze toepassing valt
onder de omschrijving zoals op het overlegde certificaat is vermeld, zodat het voor het toe te
passen betongranulaat juiste productcertlficaat is overlegd.

De voor Iaza en betongranulaat ontvangen (attest-met-)productcertificaten voldoen aan de eisen
zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat in het certificaat voor
betongranulaat expliciet is aangegeven dat het betongranulaat is bedoeld om te worden toegepast
als zerhardlngslaag in de wegenbouw.

Daarnaast dient voor de lava en het betongranulaat de op de afleverbon aangegeven maximale
toepassingshoogte in acht te worden genomen.

Wij willen u, voor de duidelijkheid c.q. volledigheid, verzoeken om bij toekomstige meldingen de toe
te passen bouwstoffen per werk zoveel mogelijk in één keer te melden.

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.

Afschaffen meldingsplicht bouwstoffen
Ter informatie wil ik u aangeven dat per 1 juli 2008 het oude Bouwstoffenbesluit wordt ingetrokken
en vervangen door hoofdstuk 3 van het nieuwe Besluit bodemkwaliteit.
Om de administratieve lastendruk te verminderen zal hierbij de meldingsplicht voor bouwstoffen
worden afgeschaft, uitgezonderd:

Hergebruik van bouwstoffen, onder dezelfde condities zonder bewerking, door dezelfde
eigenaar (art. 32 lid 1). Hiervoor geldt dan geen verplichte kwaliteitsverklaring, alleen melden
volstaat. .
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NB: Indien andere condities gelden of de bouwstof wordt bewerkt dient er tevens een
milieuhygiënische kwaliteitsverklaring te kunnen worden overlegd.

Bouwstoffen zoals in deze melding genoemd hoeven dus, na 1 juli 2008, niet meer gemeld te
worden bij het bevoegde gezag. Wel dient van de bouwstoffen de samenstelling en emissie bekend
te zijn.

Meldpunt Bodemkwaliteit
Meldingen van hergebruik van bouwstoffen door dezelfde eigenaar dienen na 1 juli 2008 te worden
ingediend via www.meldpuntbodemkwal;te;tsenternovem.nl. Via het meldpunt komt de melding bij
het juiste bevoegde gezag terecht. Via de website kunt u meer informatie vinden zoals veelgestelde
vragen, brochures en handreikingen.

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

Een afschrift 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,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

drs.
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