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Geachte heer, mevrouw,

Op 18 april 2011 heb ik van u, namens Rijkswaterstaat Zeeland, twee meldingen
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) ontvangen. Deze meldingen
staan bij het digitale meldpunt Bodemkwaliteit van Agentschap NL geregistreerd
onder de nummers 43840.0 en 43852.0.

Het betreft het nuttig toepassen van grond volgensthet generieke kader.

Werkwijze
De melding 43840.0 heeft betrekking op de toepassing van schone grond bij werk
aan de glooiing van de zeewering bij Kerkwerve in de gemeente Schouwen-
Duiveland.
De melding 43852.0 heeft betrekking op de toepassing van schone grond bij werk
aan de glooiing van de zeewering bij Ellewoutsdijk in de gemeente Borsele.

Conclusie
Uw meldingen worden als toereikend beoordeeld. De voorgenomen
werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven, voldoen aan de regels
van het Bbk.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het
werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere
informatie kan contact worden opgenomen met de van de afdeling
vergunningverlening en Handhaving, RWSZeeland.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Ter kennisgeving is een afschrift van deze brief verzonden aan de contactpersoon
van RWS Zeeland en aan Projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,
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