
e
o bij fouten op behandelllngsmemo:

stuk en memo met correcties retour DIM
briefor. : -J... Q LI P.. ..

d.d

o geen of telefonische afdoening:
aantekenen op behandellngsmemo
memo retour DIM

EXTERN

aantal
brief bijlage districten actie

o behandeliDgsmemo altijd bij stuk laten
AXD
AXIl
WVD

o concept vóór parafenroute eerst naar DIM
voor:
- uittikken op conceptpapier
_ registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat

TERWJNSTUK

d.d.: I I

TELEFONISCH AFGEDAAN

d.d.: I I

ONTVANGST BEVESTIGD

d.d.: I I

(bfd)afd:

toestel:

IDaraaf:

PO per omgaande bericht en raad
SR spoedig bericht en raad
BR om bericht en raad

voor: __j__J __

OPMERKINGEN:

.' ~
.' " " .

"~..... '1

:.1_},.)

~
voorg. nr,

[Q

INTERN

aantal 1

brief bijlage hfd.afd.

HID
BBID
AX
WV
BV
OR
AXS
AKW
AXV - ~b~~
AXJ:
WVV
WVW
WVM tkWVI
BBV
BFM
BUR
BlO
BBD
BeT

actie

" .
""I)

TB ter bebandeling ~
TBA TB met bericht van afdoeDfDg <J=.
MM met verzoek om medewerking I

TK ter kennisneming t:)
• met verzoek om terugzending van de c\\

bijlagen ~

~~
~s::
<,
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7.3. Melding bouwstoffenbesluit ZLD 6097
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Datum
22juni2007
Contactpersoon

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

I~RN
h I afd
HID
BHID
AX
WV
BV
OR
AXS
AXW
AXV

~bAXZ
AXE
WVV
WVW
WVM

bk'IV VI:.
BHR
BlO
BSD
BeT
EXTERN
Districten
AXD
AXH
WVD

Onderwerp
Bsb; melding gebruik beton en betonbanden,
Anna Jacoba-, Kramers- en Prins
Hendrikpolder (ZLD-6097)

Uw kenmerk

Ons kenmerk
IVVV/TeVV/07LU000360

Geachte heer

Op 24 mei 2007 heb ik, namens u, van Combinatie Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV/FL
Liebregts BV, een melding ontvangen voor het toepassen van glooiingselenienten van beton en
beton banden. De bouwstoffen worden toegepast ten behoeve van het verbeteren va-n de
glooiingsconstructie van het buitentalud ter plaatse van Anna Jacoba-, Kramers en Prins
Hendrikpolder St. Philipsland in de gemeente Tholen.

Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:
• Verzendbrief van 21 mei 2007 met kenmerk B07-6050;
• Meldingsformulier;
• Overzichtstekening;
• Dwarsprofielen (1 en 9 'nieuw');
• KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 9080 met nummer K4011 0/01;
• KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 2314 met nummer K2075/02.

Ten aanzien van uw melding worden de volgende constateringen gedaan:

Verzoek om gegevens categorie 1-bouwstof
Op het productcertificaat voor de betonbanden (nummer K2075/02) is aangegeven dat alleen

__ -------...:o~n~d~e:::!..r de voorwaarden van een type 1B toepassing wordt voldaan aan de immissiewaarden van
het Bouwstoffenbesluit. Voor een dergelijke toepassing is voor het bepalen van de mate van
uitloging alleen rekening gehouden met het bevochtigen van de bouwstof door neerslag en
vochtige lucht. VVanneer een bouwstof geheel of gedeeltelijk onder water wordt toegepast, en
de bouwstof in theorie dus meer zou kunnen uitlogen, wordt gesproken van een type 1A
toepassing. Of voor uw situatie het juiste productcertificaat is overlegd hangt af van de plaats
waar de betonbanden in de glooiingsconstructie worden toegepast.

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Postbus 61, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00
Fax (0320) 29 95 01
Internet www.ivw.nl

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands

http://www.ivw.nl
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Uit de bijgevoegde dwarsprofielen kan ik niet goed opmaken of de beton banden vaker, dan
alleen als gevolg van neerslag, met water in contact zullen komen. Ingeval de beton banden
geheel of gedeeltelijk onder water komen te liggen dient u aanvullend een verklaring van de
leverancier te overleggen. In deze verklaring dient te worden bevestigd dat ook voor een type
1A toepassing aan de normen van het Bouwstoffenbesluit wordt voldaan.
Vooruitlopend op het eventueel door u overleggen van aanvullende gegevens kan ik u melden
dat uit navraag bij Kiwa is gebleken dat voor diverse betonproducten in het verleden een
clusteronderzoek is uitgevoerd. Hierbij is specifiek gekeken naar een 1B-toepassing. VVellicht
leveren deze onderzoeksgegevens informatie of bij het toepassen van de beton banden nog aan
de immissienormen van het Bouwstoffenbesluit wordt voldaan.

Zoals aangegeven is het door u bijgevoegde productcertificaat niet toereikend voor het aantonen
van de milieuhygiënische kwaliteit van de betonbanden wanneer deze geheel of gedeeltelijk
onder water worden toegepast. Toepassing van de betonbanden vindt in dat geval op eigen
risico plaats. U wordt geadviseerd om te wachten met het in oppervlaktewater toepassen van de
betonbanden totdat duidelijkheid wordt verkregen over de mate van uitloging van deze
bouwstof.

Het voor de glooiingselementen van beton ontvangen attest-met-productcertificaat voldoet wel
aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Uw melding voor deze bouwstof 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.

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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Een afschrift van deze brief heb ik gestuurd naar Combinatie Van den Biggelaar
Aannemingsbedrijf BV/FL Liebregts BV te Velddriel.

Hoogachtend,

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

drs. C. Cnossen-Voswijk
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