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Bouwstoffenbesluit:
melding gebruik
betonpuin, Schorepolderweg te Ritthem
(bestek ZI-6102)
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Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:
meldingsformulier;
verzendbrief Zeeuwse Stromen BV;
brief Puin/Breek exploitatie Sinke BV van 13 september 2007 met kenmerk LS/IG;
KOMO attest-met-productcertificaat
op basis van de BRL 2506 met nummer BG-140/4.
Ten aanzien van uw melding en kwaliteitsverklaring

worden de volgende constateringen gedaan:

Meldingstermijn
Bij een werk/activiteit van de 'eigen dienst' in het kader van een AmvB (in dit geval het
Bouwstoffenbesluit) geldt een meldingstermijn van tenminste 10 werkdagen. Dit is in het
Uitvoeringskader Amvb Eigen dienst vastgelegd (lVW/TeW/06LU00119).
Ik heb uw melding op
19 september 2007 ontvangen terwijl is aangegeven dat de bouwstof vanaf 24 september 2007
wordt toegepast. Er wordt dus niet aan de genoemde meldingstermijn voldaan. Ik wil u wijzen
op het feit dat het niet tijdig melden op eigen risico plaatsvindt en een overtreding is van Bsb art.
21,. lid 2. Het niet nakomen van dit voorschrift kan aanleiding zijn voor bestuursrechtelijke
handhaving. Tevens kan het te laat melden consequenties hebben voorde voortgang van het
project indien blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bouwstof niet voldoet aan de eisen
van het bouwstoffenbesluit. In dat geval is het mogelijk dat de betreffende bouwstof aanvullend
dient te worden onderzocht of eventueel zelfs dient te worden verwijderd. Nogmaals wil ik u er
attent maken dat ik u in het verleden al meerdere malen op deze meldingstermijn heb
gewezen. De meldingstermijn van 10 werkdagen moet derhalve inmiddels bij u bekend zijn.
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Unit Inspectie/Handhaving
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Op 19- september 2007 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen BV een melding ontvangen
voor het toepassen van betonpuin. Het betonpuin wordt toegepast als fundering voor het
onderhoudspad .
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Verzoek om gegevens categorie 1-bouwstof
U heeft aangegeven dat u betonpuin 0/40 mm (geleverd door Puin/Breek exploitatie Sinke BV)
wilt gaan toepassen. Het attest-met-productcertificaat
dat hiervoor is bijgevoegd heeft
betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van 'recyclinggranulaat in de wegenbouw;
menggranulaat als verhardingslaag van steenmengsel' . Volgens dit certificaat is het
recyclinggranulaat (in uw geval betongranulaat) alleen geschikt om te worden toegepast als
verharding van steenmengsels in de wegenbouw op landbodem (al dan niet in beschermde
gebieden). U bent voornemens om het betongranulaat onder het onderhoudspad, op het
buitentalud van de zeedijk, toe te passen. Voor een dergelijke toepassing is voor het bepalen van
de mate van uitloging van het granulaat alleen rekening gehouden met het bevochtigen van de
bouwstof door neerslag en vochtige lucht. Of voor uw situatie het juiste productcertificaat is
overlegd hangt af van de plaats waar het granulaat in de glooiingsconstructie wordt toegepast.
In het geval dat het granulaat geheel of gedeeltelijk onder water komt te liggen, en dus vaker
dan alleen als gevolg van neerslag met water in contact komt, dient u aanvullend, binnen 14
dagen na dagtekening van deze brief, een verklaring van de leverancier te overleggen. In deze
verklaring dient te worden bevestigd dat ook voor een dergelijke toepassing(waterbouw)
aan de
normen van het Bouwstoffenbesluit wordt voldaan.
Zoals aangegeven voldoet het door u bijgevoegde productcertificaat .niet aan de eisen van het
Bouwstoffenbesluit voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van het granulaat wanneer
deze geheel of gedeeltelijk ender.water wordt toegepast. Uw melding is beoordeeld als
ontoereikend. Toepassing van het granulaat vindt in dat geval op eigen risico plaats.
De toezichthoudend
een controlebezoek
van de bouwstoffen

ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan
brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen
bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van
oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat,
bevat in
ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat.
Een
afleveringsbon 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 toegepast.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie
contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Emissies, RVVSZeeland.
Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Zeeuwse Stromen BV te Goes.
Hoogachtend,
DE UNITMANAGER
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