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Geachte heer

Op 1 juni 2007 heb ik, namens u, van Combinatie Van den Biggelaar/Fl Liebregts BV een melding
ontvangen voor het toepassen van gietasfalt. Deze bouwstof wordt toegepast in het kader van het
verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Anna Jacoba-, Kramers- en Prins
Hendrikpolder te St. Philipsland in de gemeente Tholen.

Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:
• Verzendbrief van 21 mei 2007;
• Meldingsformulier;
• Overzichtstekening;
• Dwarsprofiel 9 (nieuw) met schaal1 :100;
• Certificaat voor de interne kwaliteitszorg voor korrelvormige materialen met nummer 0956-

CPD-0882;
• Productspecificatieblad voor toeslagmateriaal volgens EN 13043;
• Productcertificaat voor vulstof voor asfalt op basis van de BRl 9041 met nummer

IKB1019/05;
• Technische fiche voor vulstof, conform EN 13043, 1 januari 2007;
• KOMO attest-met-productcertificaat op basis van de BRl 9320 met nummer 535-07-BSB.

Ten aanzien van uw melding worden de volgende constateringen gedaan:
EXTERN
----....,......--#rJM~e~IEtEH_ingstermijn
Districten Bij een werk/activiteit van de 'eigen dienst' in het kader van een AmvB (in dit geval hetAXD- Bouwstoffenbesluit) geldt een meldingstermijn van tenminste 10 werkdagen. Dit is in het
AXH Uitvoeringskader Amvb Eigen dienst vastgelegd (IVVV/TeVV/06lU00119). Ik heb uw melding op
WVD 1 juni 2007 ontvangen terwijl is aangegeven dat de bouwstof in week 24 van 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.

Toezichteenheid Waterbeheer

Unit Inspectie/Handhaving

Postbus 61, 8200 AB Lelystad
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Tevens kan het te laat melden consequenties hebben voor de 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. U dient bij een volgende
melding dan ook rekening te houden met de genoemde meldingstermijn. Opgemerkt wordt dat
ik u reeds meerdere malen op deze meldingstermijn heb gewezen (o.a. in mijn brief met kenmerk
IVVV/TeW/07LU000252 d.d. 8 mei 2007, inzake de melding voor het gebruik van diverse
bouwstoffen ter plaatse van de Scheldestraat te Strijen ham).

Het voor het gietasfalt ontvangen certificaat voldoet aan de eisen zoals gesteld in het
Bouwstoffenbesluit. Uw melding wordt derhalve als toereikend beschouwd.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een
controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de
bouwstoffen 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 kan contact
worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Emissies, RVVSZeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Combinatie Van den Biggelaar/FL Liebregts BV
te Kerkdriel.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,
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