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Besluit bodemkwaliteit: melding t~~F.flWhnn", nl"nn-;r' (n",,.oln~l~rI Uw kenmerk
8/16 mm) tbv dijkversterking Oud-Noord-Bevelandpolder inclusief
Colijnsplaat, melding nummer 13233.0 Bijlage(n)

Geachte heer

Op 4 september 2009 heb ik van u een melding in het kader van het Besluit
bodem kwaliteit (Bbk) ontvangen. Deze melding staat bij het meldpunt
Bodemkwaliteit geregistreerd onder meldingnummer 13233.0.

Uw melding heeft betrekking op het toepassen van 500 ton grind (8/16 mm) bij
de dijkversterking Oud-Noord-Bevelendpolder inclusief Colijnsplaat. De
startdatum van toepassing van deze partij is 14 september 2009.

Als aanvulling op de melding heeft u d.d. 8 september 2009 het NL BSB
productcertificaat, nummer 877-07-BBK, overlegd waaronder het grind wordt
geleverd.

Het gemelde grind is afkomstig van de Groeve Meers gelegen in de uiterwaarden
van de Maas. Gezien de grindfractie en de winplaats valt het grind onder de
definitie van grond. Daarnaast voldoet het grind volgens het overlegde certificaat
aan de achtergrondwaarden.

Uw melding heeft daarom betrekking op toepassing van grond waarvan de
kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarden (AW2000). Bij deze toepassing
hoeven, conform artikel 42, lid 9 van het Besluit bodemkwaliteit, alleen éénmalig
de naw-gegevens en de locatie van toepassing, van degene die voornemens is de
grond toe te passen, gemeld te worden.

Gelet op bovenstaande deel ik u mede dat uw melding toereikend is voor de door
u beoogde toepassing.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het
werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden.
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Besluit bodemkwaliteit melding toepassen schone!
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Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere
informatie kan contact worden opgenomen met de heer van de afdeling
Vergunningverlening en Handhaving, RWS Zeeland.
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