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Onderwerp:
Veerhaven Hoedekenskerke

Geachte heer

Op 26 januari 2005 heeft u contact gehad met mevrouw van onze
afdeling Ruimtelijke ordening en Milieu. U bent voornemens om grondt baggerspecie uit de
Veerhaven te Hoedekenskerke te ontgraven en dit te gebruiken voor ophoging van het
maaiveld direct grenzend aan de Veerhaven, ter plaatse en nabij de Nieuwe Veerweg. Het
betreft een hoeveelheid van circa 5.000 m3.

Naast een tweetal tekeningen heeft u het rapport 'Toetsing conform Chemie-toxiciteits-toets
(CTT)' van 22 december 2004 bij ons afgegeven. Het rapport is uitgevoerd in verband met
het verkrijgen van een Wvo-vergunning.

Wij hebben de voorgenomen werkzaamheden en het rapport beoordeeld in het kader van
het Bouwstoffenbesluit. Ondanks dat de door u uit te voeren werkzaamheden voor het
gehele Project Zeeweringen wellicht civieltechnisch gezien één werk is, dient het opbrengen
van grondt baggerspecie uit de Veerhaven op het maaiveld (bodem) in het kader van het
Bouwstoffenbesluit gezien te worden als een apart werk.

Grond/ baggerspecie die in een werk wordt toegepast, dient te voldoen aan de eisen van het
Bouwstoffenbesluit. Vóór toepassing van de grondt baggerspecie dient deze conform het
Bouwstoffenbesluit onderzocht te worden. Afhankelijk van de resultaten zal worden
beoordeeld of toepassing hiervan mogelijk is.

Wij zien de melding en het onderzoek tegemoet. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met mevrouw .
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