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Geachte heer

Op 11 en 13 oktober 2011 heeft u in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland, via
het digitale meldpunt bodemkwaliteit van SenterNovem, drie meldingen ingediend
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (hierna Bbk).

Uw meldingen met de nummers 55354.0 en 55359.0 zijn door RWS Zeeland ont-
vangen op 11 oktober 2011 en geregistreerd onder de nummers
028.0957.A.wtw4508 en 028.0957.A.wtw4511. Uw melding met nummer 55540.0
is door RWS Zeeland ontvangen op 13 oktober 2011 en geregistreerd onder
nummer 028.0957 .A.wtw4538.
Alle meldingen betreffen het nuttig toepassen van schone grond volgens het
generieke kader.

Werkwijze
De voorgenomen activiteit betreft de toepassing van schone grond in een
dijklichaam gelegen ter hoogte van de Ellewoutsdijkpolder te Ellewoutsdijk
(gemeente Borsele).

Conclusie
Bovengenoemde meldingen worden als toereikend beoordeeld. De voorgenomen
werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven, voldoen aan de regels
van het Bbk.

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

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie
kan contact worden opgenomen met de heer van Rijkswaterstaat Zeeland.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Pagina 1 van 2



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
016373 2011 PZOT-B-11278 uitv
Bbk meldingen Wtw 4508, 4511 en 4538 generiek;

\

Ter kennisgeving is een afschrift van deze brief verzonden aan:

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. de
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Hoogachtend,
_.- -,

DE INSPEcTEUR IVW/WATERBEHEER

Inspectie Verkeer en
Waterstaat
Domein Waterbeheer
Direct toezicht
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