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Geachte heer van der ,
r-=>~~~_~~_j02.\

Bij brief van 19 januari 2009, kenmerk IVW-2009/à21, heb ik u een vooraankondiging
bestuurlijke sanctie gestuurd in verband het toepassen van ca. 3500 rn" grond waarvan de
kwaliteit niet bekend was.

Hierop volgend heeft opdrachtnemer Van Oord Nederland/KWS Infra, aan Sagro Milieu Advies
Zeeland BV gevraagd om onderzoek uit voeren naar de kwaliteit van de grond. De resultaten
hiervan zijn door mij geregistreerd op 17 februari 2009 onder kenmerk IVW-2009/1409,
Eindrapport partijkeuring grond Ex-Sovayaardsweg Nieuw Neuzenweg ter Terneuzen, project
2391012, 13 februari.
De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de grond voldoet aan de normen van het Besluit
Bodemkwaliteit. De partij is vrij toepasbaar.

Hiermee is de overtreding beëindigd en wordt het bestuurlijke handhavings traject afgesloten.

Hierbij spreek ik mijn dank uit voor de snelle en adequate handelwijze met betrekking tot het
beëindigen van de overtreding.

In antwoord op uw vraag over de mogelijkheid voor de Inspectie om rechtstreeks tegen
opdrachtnemers op te treden kan ik u mede delen dat het Instellingsbesluit Inspectie Verkeer en
Waterstaat is gewijzigd en dat de Inspectie op 1 april 2009 het Uitvoeringskader Innovatief
Aanbesteden zal publiceren. In het Uitvoeringskader staat de werkwijze beschreven zoals die bij
Innovatieve Aanbesteding contracten of Design en Construct contracten gaat worden gevolgd.
Bij overtreding zoals deze wordt dan naast de opdrachtgever ook aan de opdrachtnemer een
bestuurlijke brief gestuurd.
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In het kader van samenwerking met andere handhavende instanties is een afschrift van deze
brief verzonden aan het Regionaal Milieu Team te Middelburg.
Een kopie van deze brief is tevens gezonden aan de Hoofdingenieur-directeur van uw dienst en
aan de Staf Directoraat Generaal van Rijkswaterstaat, evenals naar de aannemer van het werk.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de in deze brief genoemde contactpersoon van Rijkswaterstaat Zeeland.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands




