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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u, naar aanleiding van bovengenoemde aanvraag, het besluit van 12
juli 2006, met nummer WVO 5022, met daaraan toegevoegd een exemplaar van de
tekst van de kennisgeving zoals die in de Staatscóurant en in De Bevelander van 26Juli
2006 zal worgen gepubliceerd.

Ik attendeer u bij deze op de in deze kennisgeving opgenomen beroepsmogelijkheid.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING EMISSIES,

Rijkswaterstaat Zeeland
Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg

Telefoon (0118) 62 20 00

Fax (0118) 62 29 99

- 5 minuten te voet vanaf station Middelburg
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Beschikking op aanvraag om vergunning WVO een

WVO 5022
Onderwerp

Het een'malig verspreiden van circa 6.000 m3 baggerspecie in de Westerschelde,
afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.
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1. Aanhef

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

beschikt op grond van de volgende overwegingen op de aanvraag van het Dagelijks
Bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg, ingediend bij brief
van 12 januari 2006, bij mijn dienst binnengekomen 17 januari 2006, om vergun-
ning ingevolge de Wet verontreiniging oppeNlaktewateren (Wvo) voor het een-
malig verspreiden in de Westerschelde van in totaal circa 6.000 m3 baggerspecie
afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke. •
2. Overwegingen

2.1 Overwegingen met betrekking tot de aanvraag:
1. De Wvo-vergunning wordt aangevraagd voor het eenmalig verspreiden in de

Westerschelde van in totaal circa 6.000 m3 (profielkuubs) baggerspecie die
vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden ten behoeve van het vrijgraven van het
dijktalud in verband met dijkverbeteringswerkzaamheden. De baggerlocatie is
gelegen in de gemeente Borsele. De bedoelde baggerlocatie is aangegeven op de
als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening als "B" en "C". In 2005
zijn reeds andere baggerwerkzaamheden in het kader van ditzelfde project uit-
gevoerd. De verwachting was het werk in zijn geheelin 2005 uit te voeren.
Omdat dit niet haalbaar bleek wordt nu een nieuwe WVO-vergunning aan-
gevraagd.

2. De baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een
kraanponton of kraanschip met grijper. Daar waar door onvoldoende diepgang
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dit niet mogelijk is, zullen de werkzaamheden vanaf de wal met een hydraulische
kraan plaatsvinden. Met behulp van dit materieel zal de baggerspecie. vanaf de
bodem direct, of na tijdelijke opslag op de wal indirect, in een hiervoor geschikt
vaartuig gebracht worden.

3. Wanneer de baggerspecie na de tijdelijke opslag op de wal wordt overgeslagen
in een hiervoor geschikt vaartuig, zal tijdens het laden het morsen tot een
minimum worden beperkt.

4. Het verspreiden van de baggerspecie op de aangewezen locatie zal worden
uitgevoerd met een onderlosser, of met behulp van een bak met behulp van een
kraan met een knijperbak.

5. De stortlocatie is gearceerd aangegeven op de als bijlage 2 bij deze beschikking
behorende tekening.

6. De vergunning is aangevraagd voor bepaalde tijd en wel tot 15 december 2006.

2.2 Overwegingen met betrekking tot vergunningverlening:
7. De in deze beschikking aangegeven 6.000 m3 vrijkomende baggerspecie zijn

zogenaamde "profielkuubs" (berekende m3 = lengte X breedte X diepte van het
te baggeren gebied).

8. Het te baggeren gebied (zie bijlage 1) is bemonsterd volgens een vooraf vastge-
steld bemonsteringsplan.

9. In z'n algemeenheid mag de bij onderhoudsbaggerwerk vrijkomende bag-
gerspecie onder bepaalde voorwaarden worden teruggebracht in het water-

- - systeem van herkomst (verspreiding van gebiedseigen specie).-Het daarbij voor- -- - - - - -- - - - --- - - - - - -
de zoute wateren vastgestelde bagger-verspreidingsbeleid is als volgt geformu-
leerd:
Uitgangspunt voor het verspreiden van baggerspecie vormt de "Chemie-
Toxiciteit-toets verspreiding zoute baggerspecie" (CTI) zoals gepubliceerd in de
Staatscourant op 18 juni 2004 (nr. 114) met toevoeging van een rectificatie in de
Staatscourant op 5 juli 2004 (nr. 125).

•
Hierbij dient te worden opgemerkt dat een trendbreuk in de hoeveelheid te ver-
spreiden specie in de Zeeuwse Delta alleen kan worden beperkt door een TBT-
norm van 250 IJgSn/kg.ds te hanteren. Dit is onderzocht door het RIKZ (rapport
"De weg naar implementatie van de Chemie-Toxiciteit-Toets"). Hierom wordt in
deze beschikking de bovengrens van de range gehanteerd, te weten 250 IJg
Sn/kg.ds.
Uit de analyseresultaten is gebleken dat de op te baggeren specie mag worden
verspreid conform de CIT.

10. De baggerspecie uit het monstervak (vak Ben C) (zie bijlage 1) mag in de
Westerschelde worden verspreid omdat de kwaliteit van de baggerspecie
voldoet aan de in overweging 9 genoemde voorwaarden.

11. Eengedeelte van de baggerspecie (vak C, bijlage 1) mag tijdelijk worden op-
geslagen in een aangewezen vak op de wal (vak A, bijlage 1). Als het daarna
wordt overgeslagen in een hiervoor geschikt vaartuig moet zoveel als mogelijk
voorkomen worden dat hierbij morsverliezen ontstaan. Eenprojectgroep heeft
in 1996 een beleidslijn opgesteld waarin regels van good-housekeeping zijn op-
gesteld ter voorkoming van morsverliezen bij op- en overslag. Om te waar-
borgen dat morsverliezen tot een minimum wordt beperkt wordt in deze
beschikking voorgeschreven dat conform deze beleidslijn dient te worden
gewerkt.
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•Betreffende de Natuurbeschermingswet (NB-wet) heeft inhoudelijke afstem-
ming plaatsgevonden met de Provincie Zeeland. Eventuele voorschriften die
betrekking hebben op de natuurwaarden zullen in de NB-wetvergunning
worden opgenomen.

12.

2.3. Slotoverweging:
13. Gezien de aard en de omvang van de onderhavige te verspreiden baggerspecie

(alsmede de daaraan te verbinden voorschriften) in relatie tot het ontvangende
oppervlaktewater, bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het onder
voorschriften verlenen van deze vergunning voor voornoemde verspreiding van
baggerspecie in de Westerschelde.

2.4 Overwegingen met betrekking tot de habitatrichtlijn
14. Voor een passende beoordeling in het kader van de vogel- en habitatrichtlijn

c.q Natuurbeschermingswet (NB), heeft inhoudelijke afstemming plaatsge-
vonden met de Provincie Zeeland. Eventuele voorschriften die betrekking
hebben op de natuurwaarden zullen in de NB-wetvergunning worden
opgenomen.

2.5. Overwegingen met betrekking tot procedurele aspecten:
15. De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt krachtens wettelijk

voorschrift onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten. Gelet op de
aard en de inhoud van de aanvraag moet er rekening mee worden gehouden
dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen
worden getroffen. Eenzorgvuldige voorbereiding van de gevraagde beschik-
king brengt met zich mee dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om de
stukken in te zien en zijn zienswijze daaromtrent kenbaar te maken.

16. Het ontwerp van het besluit, alsmede de aanvraag met de daarbij behorende
stukken heeft gedurende een termijn van vier weken

op de secretarie van de gemeente Borsele te Heinkenszand,
op de secretarie van de gemeente Reimerswaal te Kruiningen,
ten kantore van Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg

ter inzage gelegen en is door kennisgeving in nieuwsbladen aangekondigd,
teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze op het'
ontwerp naar voren te brengen.

17. De zakelijke inhoud van de aanvraag en de strekking van het ontwerp van het
besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en in de Bevelander.

Gelet op artikel 1, derde lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het
Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren, de Wet milieubeheer en de Algeme-
ne wet bestuursrecht;

3. BES L U IT:
aan het Dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg
(adres: Kanaalweg 1, 4337 PA), verder genoemd" de vergunninghouder", vergun-
ning te verlenen tot 15 december 2006 voor het eenmalig baggeren en verspreiden
in de Westerschelde van in totaal circa 6.000 m3 baggerspecie afkomstig uit de ha-
ven te Hoedekenskerke, onder de volgende voorschriften:

Artikel1
begripsbepaling
In deze beschikking wordt verstaan onder:
1. de" hoofdingenieur-directeur": de hoofdingenieur-directeur van Rijkswater-

staat Zeeland (adres: Poelendaelesingel18, Postbus 5014, 4330 KA
Middelburg);
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het" districtshoofd ": het hoofd van het district Westerschelde van Rijkswater-
staat Zeeland, (adres: Postbus 114, 4530 AC Terneuzen);
de "baggerspecie": het bodemmateriaal dat is verkregen door baggerwerk dat
wordt uitgevoerd door middel van uitgraven of opscheppen, eventueel ver-
mengd met water als gevolg van het ondergane baggerwerk of ten behoeve
van transport.
de "aanvraag": de aanvraag en de daarbij overlegde stukken d.d. 12 januari
2006, kenmerk 2006/263, benevens de aanvullingen per faxbericht van 13
apri12006.

2.

3.

4.

e·

Artikel2
baggerwerkzaamheden
1. De baggerspecie mag uitsluitend afkomstig zijn van de baggerwerken in de

haven te Hoedekenskerke in de gemeente Borsele,zoals deze is aangegeven als
"B" en "C" op de als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening.

2. Het in lid 1 genoemde baggerwerk dient doelmatig en oordeelkundig te ge-
schieden met behulp van kraanponton of kraanschip met grijper (vak B, bijlage
1).

3. Daar waar door onvoldoende diepgang de inzet van werktuigen genoemd in lid
2 niet mogelijk is, zullen de werkzaamheden vanaf de wal met een hydraulische
kraan plaatsvinden (vak C, bijlage 1). De op deze wijze verkregen baggerspecie
mag tijdelijk aan de wal opgeslagen worden in het daarvoor aangewezen vak
"A" (bijlage 1). Tijdens deze tijdelijke opslag moet voorkomen worden dat
baggerspecie en/of perswater in het oppervlaktewater terechtkomt.

4. De overslag van de tijdelijk op de wal opgeslagen baggerspecie in een daarvoor
geschikt vaartuig dient conform de voorschriften uit de, in bijlage 3 genoemde,
"Praktijkrichtlijn Zand en Grind" te gebeuren.

5. De aanvraag maakt deel uit van de vergunning.

Artikel3
verspreiden van baggerspecie
1. De baggerspecie uit het monstervak (vak Ben C, bijlage 1) mag worden gestort

in het stortvak zoals aangegeven op bijlage 2.
2. De hoeveelheid te verspreiden baggerspecie mag niet meer bedragen dan in

totaal 6.000 m3 (profielkuubs) .
. 3. De baggerspecie dient doelmatig en oordeelkundig te worden gestort, gericht

op het niet meer dan onvermijdelijk vertroebelen van het ontvangende opper-
vlaktewater.

4. Het verspreiden van de baggerspecie dient plaats te vinden met een onderlosser
of door overslag vanuit een bak met behulp van een kraan met een knijperbak.

Artikel4
melding en rapportage
1. Tenminste 1 week voor de aanvang van het in artikel 2 bedoelde baggerwerk

dient inzake het uit te voeren baggerwerk en de baggerspeciestorting de aan-
vangsdatum schriftelijk gemeld te worden aan de hoofdingenieur-directeur,
met afschrift aan het districtshoofd.

2. Zodra blijkt dat de aanvang van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden niet op
het in bovengenoemde melding aangegeven tijdstip kan plaatshebben, dient
daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis gegeven te worden aan de hoofdinge-
nieur-directeur, met afschrift aan het districtshoofd.

3. Binnen 4 maanden na voltooiing van de bagger- en stortwerkzaamheden dient
aan de hoofdingenieur-directeur opgave te worden gedaan van de exacte hoe-
veelheid vrijgekomen en gestorte baggerspecie in profiel m",

ArtikelS
aanwijzing contactpersoon
De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het
bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze beschikking
bepaalde of bevolene, waarmede door of namens de hoofdingenieur-directeur in
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•spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder dient binnen 14
dagen nadat deze beschikking in werking is getreden aan de hoofdingenieur-direc-
teur schriftelijk mede te delen de naam, het adres en het telefoonnummer van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen
onmiddellijk te worden gemeld, in ieder geval ook schriftelijk.

WVO 5022

Artikel6
calamiteiten

1. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van
calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk
maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van oppervlaktewateren
maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht
daartoe op aanschrijven van de hoofdingenieur-directeur onmiddellijk over te
gaan.

2. Deze maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de
beschikking opgenomen voorzieningen betreffende de in de beschikking om-
schreven verspreidingen en/of uit het beperken of staken van het verspreiden
van verontreinigende stoffen, zoals deze volgens de beschikking is toegestaan.

3. Eenmaatregel als bedoeld in de voorgaande leden mag niet voor langer dan
een, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, periode van 48
uren worden opgelegd en mag in geen geval ten gevolge hebben dat het
verspreiden van verontreinigende stoffen volgens de beschikking na het ver-
vallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer
mogelijk zou zijn.

Middelburg, 12 juli 2006.
DESTAATSSECRETARISVAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEURRWS-Zeeland,
namens deze,
HET HOOFD VAN DEAFDELING EMISSIES,,....-

>:
4. MEDEDELINGEN:

A Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes
weken na de dag waarop dit ter inzage is gelegd een beroepschrift worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raadvan State, Postbus
20019,2500 EA 's-Gravenhage, door belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of die dit wegens dringende
redenen niet hebben kunnen doen.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening van het beroepschrift;
• vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en

zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
• een opgave van redenen waarom u zich met het besluit niet kunt

verenigen.
Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen beroep is gericht
te worden overgelegd.
Gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift kunt u, bij een spoed-
eisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening. Eenzodanig verzoek dient te worden gericht tot de Voorzitter van de

5
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WVO 5022 •Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en kan worden gezonden

aan het hierboven vermelde adres. Zowel in verband met de behandeling van
het beroep als in verband met het verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven. Omtrent de hoogte daarvan, de wijze waarop en de
termijn waarbinnen men dit dient te betalen, krijgt u na indiening van het
beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de Raad van
State. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich
wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070-4264426). Een
afschrift van het beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening gaarne
zenden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland (adres:
Postbus 5014,4330 KA Middelburg).

B Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen
dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning
schade lijden.

C Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:
a. de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoet-

waterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Postbus 17, 8200 AA
Lelystad;

b. het hoofd van het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Postbus
20906, 2500 EX Den Haag;

c. de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
d. het hoofd van het district Westerschelde van Rijkswaterstaat Zeeland,

Postbus 114, 4530 AC Terneuzen;
e. de directeur van de Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie

Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg;
f. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

Stenevate 10, 4451KB Heinkenszand;
g. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.
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5.BIJLAGEN

Als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd:

Biilage 1

Biilage 2

Biilage 3

Biilage 4

situatietekening baggerlocatie Hoedekenskerke

situatietekening baggerstortlocatie Westerschelde

"Prsktijkrkhtltin Zand en Grind"

Stottenttjst bulkgoederen

7



•Bijlage 1 situatietekening behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat d.d. 12 juli 2006 nr. WVO 5022
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Bijlage 2 situatietekening behorends bij de beschikking van de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat d.d. 12 juli 2006 nr. WVO 5022
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Bijlage 3 behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat d.d. 12 juli 2006 nummer WVO 5022

WVO 5022

PRAKTIJKRICHTLUN ZAND EN GRIND

Algemeen
Onder de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) valt naast het lozen van
afvalwater middels een werk (bijvoorbeeld een lozingspijp) ook het op andere wijze
dan met behulp van een werk brengen in oppervlaktewateren van afvalstoffen,
verontreinigende en schadelijke stoffen, alsmede het zodanig laten liggen van de
bedoelde stoffen dat deze in het oppervlaktewater kunnen geraken, hieronder
wordt onder meer verstaan de morsverliezen bij overslag en de opslag van kade of
oever. Krachtens artikel 1 van voornoemde wet is het verboden om afvalstoffen,
verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater te brengen zonder
vergunning.

Project op- en overslag
Tot enige jaren geleden is bij de uitvoering van de Wvo de aandacht voornamelijk
uitgegaan naar lozingen van bedrijfsafvalwater met behulp van een werk (lozings-
pijp). Uit inventariserend onderzoek is echter gebleken dat verontreiniging van
oppervlaktewater en waterbodem mede veroorzaakt wordt door op- en overslag-
activiteiten. Onder op- en overslagactiviteiten wordt hier verstaan die activiteiten die
samenhangen met transport van bulkgoederen van schip naar schip, van schip naar
wal en vice versa.

In verband met voorgaande is besloten om een projectgroep op- en overslag te
starten, die nadere aandacht schenkt aan op- en overslagbedrijven met als uiteinde-
lijk doel het voorkomen c.q. beperken van water- en waterbodemverontreiniging bij
op- en overslagactiviteiten. Om dit doel te verwezenlijken zullen maatregelen geno-
men moeten worden, die deze verontreiniging tegengaan. Enerzijdswordt hierbij
van het hebben van voorzieningen om morsverliezen op te vangen of te beperken,
anderzijds zullen de bedrijven te allen tijde werken aan de hand van zogenaamde
good-housekeeping maatregelen.
Bedrijven met op- en overslag van relatief veel milieuschadelijke stoffen, bijvoor-
beeld staal- en metaalschroot krijgen hierbij de hoogste prioriteit. Uitgangspunt voor
vernoemd project is het opnemen van voorschriften ter voorkoming van morsverlie-
zen in een Wvo-vergunning.

Lopende het project is gekeken naar de mogelijkheden om in plaats van het
opstarten van vergunningprocedures over te gaan tot het opstellen van landelijke
regelingen voor bedrijven die zand, grind e.d. op- en overslaan'op grond van de
volgende (praktische) redenen:
• Er is sprake van een groot aantal bedrijven (binnen Rijkswaterstaat,

directie Zuid-Holland + 120 stuks);
• De betreffende producten hebben een geringe milieubezwaarlijkheid;
• De overslag heeft soms een incidenteel karakter.
Daarom is een overleg gestart tussen Rijkswaterstaat en de betreffende branchever-
enigingen. In overleg zijn afspraken gemaakt om deze bedrijven landelijk een eens-
luidend beleid te voeren. Zodoende zullen deze bedrijven in het hele land op de-
zelfde manier werken en daarop aangesproken kunnen worden, anderzijds zullen de
waterbeheerders in principe voor activiteiten geen vergunning hoeven te verlenen,
waardoor zij hun aandacht kunnen richten op meer milieubezwaarlijke lozingen.

Beleid
Allereerst heeft er een afbakening plaatsgevonden van de bulkgoederen die onder
deze beleidsaanpak vallen op grond van de milieubezwaarlijkheid van de stoffen, die
worden op- en overgeslagen. Deze zogenaamde stoffen lijst bulkgoederen is opge-
nomen als bijlage, inclusief een toelichting. .
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Conform het in het overleg vastgestelde beleid zullen bedrijven die enkel bulkgoe-
deren op- en overslaan, zoals aangegeven in blijage 1 niet gehouden worden aan de
vereiste van vergunning ex. artikel 1 lid Wvo, voor zover het betreft het op andere
wijze dan met behulp van een werk brengen in oppervlaktewateren van afvalstof-
fen, verontreinigende of schadelijke stoffen, alsmede het zodanig laten liggen van
bedoelde stoffen dat deze in het oppervlaktewater kunnen geraken mits men zich
houdt aan de regels van good-housekeeping om zodoende te voorkomen dat mors-
verliezen ontstaan. Deze regels van good-housekeeping zijn:

1) Ter voorkoming van vermijdbare mors wordt het schip regelmatig beladen
en niet overvuld, met uitzondering van beunschepen.

2) Tijdens de overslag is er steeds zo min mogelijk open water tussen wal-
/Ioskraan en schip.

3) De bij overslag gebruikte knijpers/grijpers worden goed onderhouden en
zijn aan de onderzijde zover mogelijk gesloten, zodat er met zo min moge-
lijk verlies wordt overgeslagen.

4) Grijpers worden tijdens overslag zo laag mogelijk in de laadruimte inge-
bracht.

5) Mors op gangboorden en luiken wordt voorkomen dan wel direct zodanig
opgeruimd, dat deze niet in het oppervlaktewater geraakt.

6) Indien de lading dit vereist, wordt het schip direct na het lossenzodanig
schoongemaakt, dat de resten niet in het oppervlaktewater geraken.

7) Opslag vindt voldoende ver van de wal verwijderd plaats om in het water
geraken te voorkomen.

Indien blijkt dat een bedrijf zich niet houdt aan afgesproken regels van good-
housekeeping, kan handhavend worden opgetreden.

Bovenstaande beleidsaanpak is niet van toepassing indien:
• andere stoffen worden op- en overgeslagen dan de in de bulkgoederenlijst

genoemde stoffen en/of;
• naast op- en overslagactiviteiten afvaJwaterstromen worden geloosd zoals

huishoudelijk afvalwater, (mogelijk) verontreinigd hemelwater en ander be-
drijfsafvalwater.

In deze situaties zal er te allen tijde contact opgenomen moeten worden met de
waterbeheerder, inzake het aanvragen van een Wvo-vergunning.

27 maart 1996
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Bijlage 4 behorende bij de beschikking van de Staatssecretarisvan Verkeer en Water-
staat d.d. 12 juli 2006 nummer WVO 5022

WVO 5022

Stoffenlijst bulkgoederen
Zand Natuursteen
Klei" Breuksteen, stortsteen'
Grind Profier
Leem' Graniet
Zeezand (ontzilt) Kalksteen
Zeegrind (ontzilt) Zandsteen
Zandschelpen Kwartsiet
Kleischelpen Basalt
Grond (schone)" Mijnsteen'
Flugsand Hoogovenslakken'
Asfalt (gebroken)" Betongranulaaf
Lava Metselwerkgranulaaf
Kunstgrind Menggranulaat / korrelrnix'
Betreft: voorstel voor nadere aanduiding (via voetnoten of in toelichting) bij de
'Stoffen lijst Bulkgoederen'.
Klei: Mits voorzien van een bewijs van oorsprong waaruit

blijkt dat de stof rechtstreeks afkomstig is uit een
winlocatie of indien de stof niet rechtstreeks uit zo'n
locatie afkomstig is een verklaring waaruit blijkt dat de
stof voldoet aan de criteria voor schone grond conform
Bouwstoffen besluit.

Leem:

Grond (schone):

Asfalt (gebroken of
gefreesd):

Breuksteen (stortsteen):

Mijnsteen:

Hoogovenslakken:

Betongranulaat:

Metselwerkgranulaat:

Menggranulaat /
korrelmix:

Idem

Mits voorzien van een schone grond verklaring.

Mits het niet-teerhoudend asfalt betreft, zoals bedoeld in
RAW-Standaard 1995 (art. 31.26.07) en CAO voor de
Bouw.
Teerhoudend asfalt is niet in deze regeling begreE~~'

.Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder
52.31.02.01a, en mits voorzien van een bewijs van
oorsprong conform art. 52.33.03 uit de Standaard.

Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder
52.31.02.01c, en mits voorzien van een bewijs van
oorsprong conform art. 52.33.22 uit de Standaard.
Depotmijnsteen is hieronder niet begrepen.

Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder
31.56.07 en 31.56.09.

Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder
31.56.05.

Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder
31.56.03.

Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder
31.56.04.
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Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Besluit inzake een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Waterschap Zeeuwse
Eilanden te Middelburg.

De Staatssecretarisvan Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het
volgende bekend.

Bij besluit van 12 juli 2006, nr. WVO 5022 is aan Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning verleend voor het eenmalig in de Westerschelde versprei-
den van circa 6.000 m3 baggerspecie, afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

Terinzagelegging
Het besluit, alsmede het ontwerp-besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 27 juli 2006 tot en met _
6 september 2006 ter inzage op de volgende adressenen tijdstippen: _
1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak (tel. 0118 _

622428) op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
2. Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag tot en met vrijdag van 08.30

uur tot 12.30 uur.
3. Gemeentesecretarie van Reimerswaal,Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op

voorafgaand telefonisch verzoek (tel. 0113 - 395000) kunt u de stukken ook 's avonds inzien.

Beroep en voorlopige voorziening
Tegen het besluit kan tot en met 7 september 2006 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raadvan
State worden ingesteld door:
a. belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op het ontwerp;
b. de adviseursdie gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp;
c. degenen die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het

ontwerp zijn aangebracht;" . ... .... ... . .....

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht op
het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raadvan
State, Postbus20019,2500 EA Den Haag, met tenminste een vermelding van de naam en het adresvan de
indiener, de dagtekening van het beroepschrift, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen en de datum en het kenmerk van het besluit.

Het besluit wordt op 8 september 2006 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek
wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht
voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Van de indiener van een beroepschrift! verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag
aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te
betalen kunt u zich in verbinding stellen met de secretarievan de voornoemde afdeling.

Middelburg, 26 juli 2006.
DE STAATSSECRETARISVAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,




