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Toezichtcontrole in het kader van het Bouwstoffenbesluit bij de vervangingswerk-
zaamheden aan de glooiingsconstructie van de Waarde- en Westveerpolder.

Doorkiesnummer

0118 -
Bijlage(n)

Uw kenmerk : CIRCULATI!! MAP

Geachte

Op 23 mei 2002 is in het kader van het projectplan "Handhaving Bouwstoffen-
besluit Zeeland Noord" door verschillende overheidsinstanties, waaronder de heer
Van Wijnsberge van mijn dienst, een controlebezoek gebracht bij de vervangings-
werkzaamheden aan de glooiingsconstructie van de Waarde- en Westveerpolder.
Tijdens dit bezoek is gesproken met de heer en de heer

Ten tijde van de toezichtcontrole bleek het werk reeds te zijn afgerond. Er is nog wel
steekproefsgewijs gecontroleerd of de toegepaste bouwstoffen aan het bevoegd ge-
zag zijn gemeld, op een juiste wijze zijn toegepast en zijn voorzien van een geldige
kwaliteitsverklaring en afgiftebon, dan wel transportbon. Hierbij is geconstateerd dat
breuksteen 10-60 kg en een fosforslakkenmengsel zonder te melden zijn toegepast.
Tevens bleek BSA-granulaat te zijn toegepast tot een hoogte van 0,80 meter, terwijl
de maximale toepassingshoogte volgens het productcertificaat 0,40 meter is. Dit zijn
overtredingen van het 'Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescher-
ming' . Alle kwaliteitsverklaringen en afgiftebonnen bleken verder in orde.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat tegen een overtreding van genoemd be-
sluit bestuursrechtelijk kan worden opgetreden. Daar er geen direct gevaar voor het
milieu is wil ik volstaan met een waarschuwing. Herhaling van dergelijke over-
tredingen dienen echter te worden voorkomen. Een afschrift van deze brief is ver-
stuurd aan de HID, het OM en de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie water.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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Indien u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u
daarmee terecht bij bovenstaande contactpersoon van mijn dienst.

Hoogachtend,
het hoofd van de afdeling Emissies,
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