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Onderwerp

Melding bouwstoffen besluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming.

Geachte

In het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescher-
ming is op 22 maart 2005 uw melding ontvangen (ons kenmerk 2005/1709). Dit
betreft uw voornemen om tussen 1 april en 15 oktober 2005, diverse materialen toe
te passen bij de dijkversterking ter hoogte van de Baarlandpolder (gemeente
Borsele).

•
Met u is afgesproken dat de rapportage van de partijkeuring van de toe te passen
grond later wordt verstrekt, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de toepassing van
deze partij grond. De melding geeft mij verder geen aanleiding tot op- en/of aan-
merkingen; tegen uitvoering van de werkzaamheden bestaat mijnerzijds dan ook
geen bezwaar, indien wordt voldaan aan de voorschriften van genoemd besluit.

De melding is tevens ter beoordeling voorgelegd aan de Inspectie Verkeer en Wa-
terstaat. Zonder nader tegenbericht van mijn kant kunt u vanaf 29 april 2005 met
de werkzaamheden aanvangen.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het
werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe die-
nen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder afleverbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van
oorsprong. Een afleverbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat,
bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcerti-
ficaat. Een afleverbon 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 toege-
past.
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Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Indien u naar aanleiding
van dit schrijven nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarmee terecht bij bo-
venstaande contactpersoon van mijn dienst. .

Met vriendelijke groet,
het plv, hoofd van de afdeling Emissies,
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