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Inspectie Verkeer en Waterstaat

Doorkiesnummer
(0118)
Bijlage(n)

Uw kenmerk

Datum

9 oktober 2008
Contactpersoon

Onderwerp

Bouwstoffenbesluit: aanvulling melding
gebruik zand strand Perkpolder en
Walsoorden (bestek ZLD-6104, v/h 6032)

Geachte heer

Op 17 juni 2008 heeft u een melding ingediend voor het toepassen van zand voor het ophogen van
het strand Perkpolder en Walsoorden ter plaatse van de Melopolder, Kleine Polder en Kruispolder te
Hulst (bestek ZLD-6104, v/h 6032). Per brief d.d. 17 juli 2008, met kenmerk IVW-2008/10197, heb
ik u verzocht een aantal vragen te beantwoorden c.q. onduidelijkheden weg te nemen.
In reactie op dit schrijven heeft u per mail d.d. 30 juli 2008 de in deze brief opgenomen vragen deels
beantwoord. Vervolgens heb ik per post op 18 augustus 2008 van u de nadere stukken c.q. nadere
beantwoording van de vragen ontvangen.

•
Bij de aanvulling zijn de volgende gegevens overlegd:

• Mail van 30 juli 2008 gericht aan J. Bos (RWS DZL) met een voorlopige reactie op de in de
brief van IVW (kenmerk IVW-2008/10197) gestelde vragen;

• Verzendbrief van 15 augustus 2008, met kenmerk PZDT-B-08281 uitv en onderwerp 'ZLD-
6104, nazending gegevens n.a.v. melding BSBGebruik zand strand Perkpolder en
Walsoorden';

• Addendum 'Bepaling milieu hygiënische kwaliteit zandpakket, dijklichaam (buitendijks)
Saeftinghe 2 bestek ZLD-6104 (v/h 6032), projectnummer SGS: EZ 863.629-1 (addendum),
SGSNederlang s.v., 14 augustus 2008;

• Monsternemingsplan, monsternemingsformulier, bijlage bij monsternemingsformulier en
bladzijde 14 analyserapport;

• Overzichtstekeningen 'Onderzoekslocatie met locaties van deelpartijen en plaats van
boringen', schaal1:1 000, 11 augustus 2008, nummer 70093 D001 A (3 stuks).
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Opsplitsing
Met betrekking tot de reactie van SGSin het addendum onder paragraaf 2.5 'Opsplitsing' dient
opgemerkt te worden dat de redenering niet correct is.
Er wordt terecht opgemerkt dat 'indien voor alle geanalyseerde parameters wordt voldaan aan het
criterium voor de spreiding, de onderzochte partij in zijn geheel kan worden toegepast, maar dat
deze evengoed mag worden opgesplitst. Bij onderhavig onderzoek wordt echter wel voldaan aan
genoemd criterium'.
Vervolgens merkt SGSop dat geldt dat 'de deelpartijen 2 en 5 er niet mogen worden uitgelicht in
verband met het verhoogde gehalte aan minerale olie en op basis daarvan als niet-schone grond
zouden moeten worden aangemerkt' en wordt nadere uitleg gegeven waarom dat niet zou mogen .

• Ik wil hierover opmerken dat niet is beweerd dat de deelpartijen 2 en 5 als niet-schone grond worden
aangemerkt. Uit toetsing van de analyseresultaten van deze partijen is namelijk inderdaad gebleken
dat voor deze partijen sprake is van schone grond.
Opgemerkt is echter dat voor toepassing als schone grond de onderzochte partij niet opgesplitst mag
worden. Dit vanwege de gehalten aan minerale olie bij deze partijen (gemiddelde gehalte is 17,5
mg/I voor partij 2 en 35 mg/I voor partij 5). De onderzochte partij mag in zijn geheel wel als schone
grond worden toegepast. De conclusie over de categorie-indeling (partijen zijn alle 10 aan te merken
als schone grond) en de conclusie over het niet mogen opsplitsen van de op basis van de
steekproefopzet onderzochte partij (mag niet gesplitst bij toepassing als schone grond) staan hierbij
los van elkaar.

Aangezien bij deze melding de totale partij in zijn geheel wordt toegepast en niet wordt opgesplitst,
zijn de hierboven beschreven toelichtingen hier niet van invloed.

Conclusie
Met de aangeleverde informatie zijn de gestelde vragen afdoende beantwoord en wordt de melding
als toereikend beoordeeld.

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

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan N. Kraaijeveld B.V. te Sliedrecht en aan de heer
van het Projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands




