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Bijlage(n)

Uw kenmerk

IVW/TeW/06LU000650
Onderwerp

Partijkeuring beton Voorland Nummer Een (ZL-5572)

Geachte

In reactie op uw brief van 21 december 2006 met uw kenmerk IVW/TeW/06LU000650
het volgende:

Vanwege het ontvangen in de vakantieperiode en door vakantie van de ben ik
eerst nu bekend met de exacte inhoud. Dit impliceert dat ik ook eerst nu in de gelegen-
heid ben te reageren. Dit is niet binnen de door u gesommeerde termijn "binnen één
week na de datum van 1 januari 2007". Dat is dan ook de reden dat er op 16 januari
2007, vooruitlopend op deze antwoordbrief, een e-mail namens mijn dienst door T

aan u en de is verstuurd.

In reactie op de inhoud van uw brief deel ik u mee dat mijn dienst bezig is een opdracht
aan SGSvoor te bereiden teneinde de partijkeuring uit te voeren. De onderzoeksopzet zal
aan de ter beoordeling worden voorgelegd. Ik vertrouw er op dat hier
voldoende afstemming tussen de afdeling AXE i.c. de en uw dienst zal
plaatsvinden, opdat we niet opnieuw onaangenaam worden verrast.

Gelet op de aard van de mogelijke overtreding en de wijze waarop het een en ander
gelopen is, is mijns inziens niet de wijze waarop de Rijksoverheid met elkaar zou moeten
omgaan.

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan de

Rijkswaterstaat Zeeland

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg

Telefoon (0118) 62 2000

Fax (0118) 62 29 99

- 5 minuten te voet vanaf station Middelburg
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Ik vertrouw er op u, door middel van deze brief, voor dit moment afdoende te hebben
geantwoord.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEERENWATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WEGEN & VERKEER,
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