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Doorkiesnummer

(0118)
Bijlage(n)

Datum

11 april 2008
Contactpersoon

Onderwerp

Bouwstoffenbesluit: melding gebruik
waterbouwsteen, buitentalud Leendert
Abraham polder (bestek ZLD-6314)

Geachte

Op 4 april 2008 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen B.V. een melding ontvangen voor het
toepassen van waterbouwsteen (breuksteen). De bouwstof wordt toegepast ter verbetering van de
glooiingsconstructie van het buitentalud ter plaatse van de Leendert Abrahampolder te Kats
gemeente Noord-Beveland.

Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:
Meldingsformulier voor het toepassen van waterbouwsteen (breuksteen);
KOMO attest-met-productcertificaat op basis van de BRL 9312: 'Waterbouwsteen voor
toepassing in de GWW' met nummer 1002-07.1.

Ten aanzien van uw melding wordt de volgende constatering gedaan:

Melding
Bij een werk/activiteit in het kader van het Bsb dient een melding ten minste 5 werkdagen van te
voren te worden ingediend. Ik heb uw melding op 4 april 2008 ontvangen terwijl is aangegeven
dat de bouwstof vanaf 17 maart 2008 wordt toegepast. Er wordt dus niet aan de genoemde
meldingstermijn voldaan. Bij vraag 10 'Wanneer start het werk' geeft u echter aan dat de
startdatum 14 april 2008 betreft. Ik ga ervan uit dat u de begindata bij vraag 10 en 14
abusievelijk heeft omgedraaid en dat de bouwstof vanaf.14 april toegepast gaat worden.
U wordt verzocht om bij een volgende melding het formulier juist in te v.ullen..

De voor de waterbouwsteen (breuksteen) ontvangen kwaliteitsverklaring voldoet aan de eisen zoals
gesteld in het Bouwstoffenbesluit.

Toezichteenheid Waterbeheer

Unit Inspectie/Handhaving

Postbus 61, 8200 AB Lelystad

Bezoekadres Noorderwagehplein 6, Lelystad

Telefoon (0320)

Fax (0320) 29 95 01

Internet www.ivw.nl

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands

http://www.ivw.nl
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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.

Afschaffen meldingsplicht bouwstoffen
Ter informatie wil ik u aangeven dat per 1 juli 2008 het oude Bouwstoffenbesluit wordt ingetrokken
en vervangen door hoofdstuk 3 van het nieuwe Besluit bodemkwaliteit.
Om de administratieve lastendruk te verminderen zal hierbij de meldingsplicht voor bouwstoffen
worden afgeschaft, uitgezonderd:

Hergebruik van bouwstoffen, onder dezelfde condities zonder bewerking, door dezelfde
eigenaar (art. 32 lid 1). Hiervoor geldt dan geen verplichte kwaliteitsverklaring, alleen melden
volstaat.

NB: Indien andere condities gelden of de bouwstof wordt bewerkt dient er tevens een
milieuhygiënischekwaliteitsverklaring te kunnen worden overlegd. ~..

Bouwstoffen zoals in deze melding genoemd hoeven dus, na 1 juli 2008, niet meer gemeld te
worden bij het bevoegde gezag. Wel dient van de bouwstoffen de samenstelling en emissie bekend
te zijn.

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

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact
worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, RWS
Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Zeeuwse Stromen BV te Goes.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands

http://www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.



