
, 1/1

Inspectie Verkeer en Waterstaat .. -, _ _
~~.::::..,··'-,~2-:AUZEEV\'ERINGEN
....;:....,~CNT'/}~~lGST

•
Onderwerp
Bouwstoffenbesluit: melding (schor)grond,
Melopolder, Kleine Polder en Kruispolder
(bestek ZLD-6104)
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5 november 2008
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Rijkswaterstaat Ze
Projectbureau Zee

Postbus 1000
4330 ZW MIDDEL

Doorkiesnummer
(0118)
Bijlage(n)

Ons kenmerk
IVW-2008/15199

Geachte heer

Op 26 september 2008 heb ik van u, namens N. Kraaijeveld B.V., in het kader van het
Bouwstoffenbesluit een melding ontvangen. De melding betreft het toepassen van (schor)grond
(ingeboekt biTRijkswaterstaat onder nummer 3202) voor de aanleg- en herstelactiviteiten aan de
Rijksdam ter plaatse van de Melopolder, Kleine Polder en Kruispolder te Hulst.

•
Bij de meldingen zijn de volgende documenten overlegd:

Verzendbrief van 25 september 2008 van N. Kraaijeveld B.V. met referentie Saef/JNo-005i;
Meldingsformulier voor het toepassen van (schor)grond;
Conceptrapportage 'Partijkeuring schorgrond, Scheldeweg tussen dp. 184 en dp. 188 te
Hulst', projectnummer B08.158. B1, 24 september 2008, MH Nederland BV;
Conceptrapportage 'Verkennend waterbodemonderzoek, Rijksdam en aangrenzende
schorgrond te Hulst', projectnummer W08.153.V1, 3 september 2008, MH Nederland BV;
Tekening Saeftinghe 2, Situatie natuurmaatregelen (Rijksdam) en doorsnede A en B, bestek
ZLD-6104, ZLRW-2008-1096, 22 januari 2008.

Ten aanzien van uw kwaliteitsverklaring worden de volgende constateringen gedaan:
Kwal iteitsverklari ng

De melding van de betreffende schorgrond is door u ingediend in het kader van het
Bouwstoffenbesluit. Volgens het overgangsrecht geldt dat 'Werken die al in uitvoering zijn
bij inwerkingtreding van het besluit of waarvan de uitvoering aanvangt binnen een half jaar
na inwerkingtreding mogen tot drie jaar na de melding volgens de regels van het
Bouwstoffenbesluit worden toegepast. Dit geldt voor alle partijen die in dat werk worden
toegepast'. Uw melding van de schorgrond in het kader van het Bouwstoffenbesluit is
daarom conform de overgangsregels.
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De overlegde partij keuring met betrekking tot de gemelde schorgrond is echter uitgevoerd
conform het Besluit bodem kwaliteit.
Hierdoor kan de in het rapport opgenomen toetsing van de analyseresultaten en de hieraan
verbonden conclusie voor deze melding niet direct doorvertaaid worden.
Opgemerkt dient te worden dat, indien een melding gedaan wordt in het kader van het
Bouwstoffenbesluit, de melder verantwoordelijk is voor aanlevering cq omrekening van de
gegevens (analyseresultaten en de hieruit volgende conclusie) van het Besluit bodemkwaliteit
naar het Bouwstoffenbesluit.
In dit uitzonderlijke geval heb ik de in de partijkeuring opgenomen analyseresultaten getoetst
aan het Bouwstoffenbesluit. Gebleken is dat de gekeurde schorgrond volgens het
Bouwstoffenbesluit aangemerkt wordt als zijnde categorie 1-grond.
Voor een eventueel nog nieuw in te dienen melding in het kader van het Bouwstoffenbesluit,
dient rekening gehouden te worden met voorgaande opmerking.
Van de analysecertificaten met projectcode 266110 en 267607 ontbreekt het voorblad. Dit is het
blad waarop het laboratorium haar handtekening voor vrijgave plaatst (en waaraan het
analysecertificaat haar rechtsgeldigheid ontleend). U dient dit voorblad in het vervolg standaard
in het rapport op te nemen.
Bij het toepassen van de categorie 1-grond bij de aanleg- en herstelactiviteiten aan de Rijksdam
dienen maatregelen te worden getroffen waarmee de terugneembaarheid van de grond wordt
gegarandeerd.

Ik verzoek u, binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief, aan te geven welke maatregelen u
treft om de terugneembaarheid van de categorie 1-grond te kunnen garanderen.

Meldpunt Bodemkwaliteit
Meldingen van hergebruik van bouwstoffen door dezelfde eigenaar dienen na 1 juli 2008 te worden
ingediend via www.meldpuntbodemkwaliteit.sentecoovem.nl.

•
Voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en het verspreiden van
baggerspecie in oppervlaktewater (de natte toepassing), is het Besluit bodem kwaliteit al op 1 januari
2008 in werking getreden. Ook meldingen voor het toepassen van grond en baggerspecie dienen,
indien geen gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht, te worden ingediend bij het meldpunt.
De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:

de toepassing door particulieren;
het toepassen binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een
tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld
als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast;
het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende
percelen;
het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 rn'.

Via het meldpunt komt de melding bij het juiste bevoegde gezag terecht. Via de website kunt u meer
informatie vinden zoals veelgestelde vragen, brochures en handreikingen. Melding van het
hergebruik van bouwstoffen of het toepassen van grond en baggerspecie dienen ten minste
5 werkdagen van te voren gemeld te worden.
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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,
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