Datum

21 september 2006
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Bijlage(n)
Onderwerp

Bouwstoffenbesluit:
melding gebruik
betonmortel; zuidelijke Voorhaven
Hansweert

Ons kenmerk

IVVV/TeVV/06LU000446

Geachte heer
In het kader van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming
is op
15 september 2006 uw melding ontvangen (ons kenmerk 06LB000852). Dit betreft uw
voornemen om tussen 14 september en 31 oktober 2006 betonmortel toe te passen bij de
werkzaamheden aan de hoogwaterkering
van de Zuidelijke Voorhaven te Hansweert.

•

Ten aanzien van deze melding heb ik de volgende op- en lof aanmerkingen: de melding is niet
tijdig gedaan.
Het is van belang dat het bevoegd gezag op de hoogte is van het feit dat bouwstoffen in een
werk worden toegepast, zodat kan worden toegezien op de naleving van de regels van het
Bouwstoffenbesluit.
Een voornemen tot het toepassen van categorie 1 bouwstoffen in VVvo
gebied moet wettelijk uiterlijk 5 dagen voor het gebruiken worden gemeld aan het bevoegd
gezag .
Bij brief van 24 maart 2006 met kenmerk IVVVITeW 106LU000120 bent u door mij in kennis
gesteld van de te volgen werkwijze bij meldingen AmvB eigen dienst Rijkswaterstaat.
Om de continuïteit voor zowel de melder als het bevoegd gezag niet in het gedrang te laten
komen is de meldingstermijn ruimer gesteld (10 werkdagen) dan wettelijk voorgeschreven.
De eigenaar van een werk, in dit geval Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, is de meldingsplichtige.
Als de feitelijke toepassing uitgevoerd wordt door een derde, bijvoorbeeld een aannemer, kan
deze optreden als gemachtigde. De eigenaar blijft dan wel verantwoordelijk.
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.
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Inspectie Verkeer en Waterstaat

Datum

Paginanummer

21 september 2006

2

Ons kenmerk

IVVV/TeVV/06LU000446

Ik verzoek u de (aanvang van de) werkzaamheden zo spoedig mogelijk te melden per telefoon
of per fax (0118-622999)
bij de afdeling handhaving. Voor uw regio is dat de
heer
.
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 productcertificaat.
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 toegepast.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact
worden opgenomen met bovenstaande contactpersoon van de afdeling handhaving van
Rijkswaterstaat Dienst Zeeland.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN VVATERSTAAT,
namens deze,
DE UNITMANAGER INSPECTIE/HANDHAVING,
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