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Onderwerp Besluit bodemkwaliteit: melding toepassen bouwstof (hertoepassen
basaltonblokken), meldingnummer 12108.0

Ons kenmerk
IVW-2009/12072

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Geachte heer

Op 20 juli 2009 heb ik van u een melding in het kader van het Besluit
bodem kwaliteit (Bbk) ontvangen. Deze melding is bij het meldpunt
Bodemkwaliteit van SenterNovem geregistreerd onder meldingnummer 12108.0.

Uw melding heeft betrekking op hergebruik van basalt in het talud van de zeedijk
te Anna-Jacobapolder.

Bij de melding heeft u, vanwege de vrijstelling van informatieplicht bij hergebruik,
geen milieuhygiënische kwaliteitsverklaring meegestuurd.

Ten aanzien van uw melding worden de volgende constateringen gedaan:
De gegevens met betrekking tot de toepassingsdetails zijn onvolledig. Deze
gegevens dienen, conform het Bbk, artikel 32, lid 3, bij een melding te
worden verstrekt. De volgende gegevens ontbreken in de melding:

o De datum waarop de toepassing zal plaatsvinden;
o De hoeveelheid toe te passen bouwstof.

Daarnaast wordt opgemerkt dat:
Bouwstoffen terugneembaar moeten worden toegepast, zodat ze later weer
kunnen worden verwijderd. Wanneer een werk zijn functie verliest, moet dat
ook daadwerkelijk gebeuren;
De kwaliteit van bouwstoffen bij hergebruik hoeft niet opnieuw te worden
bepaald mits de bouwstof niet verandert van eigenaar, niet wordt bewerkt en
onder dezelfde condities wordt toegepast.

Bij deze deel ik u mede dat ik uw onderhavige melding voor het hertoepassen van
basaltonblokken vooralsnog ontoereikend acht.

Ik verzoek u om uw melding aan te vullen zodat deze compleet wordt. U kunt dit
doen door, elektronisch via SenterNovem, een wijziging op uw melding aan te
geven. Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld.
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Ik wijs u erop dat u met de voorgenomen werkzaamheden niet mag starten
voordat uw melding alle nodige informatie bevat.

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

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

Hoogachtend,

HET AFDELINGSHOOFD INSPECTIE / HANDHAVING,

Toezichteenheid
Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving

Datum
6 augustus 2009

Ons kenmerk
IVW-2009/12072
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