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Bijlage(n)

Beste collega,

Naar aanleiding van de geconstateerde overtreding in het kader van het Besluit
Bodemkwaliteit op het dijkvak Havens Terneuzen het volgende.

Door de combinatie Van Oord Nederland / KWS Infra, de opdrachtnemer van het
contract voor het verbeteren van de glooiingconstructies vande waterkeringen
rondom de Buitenhaven van Terneuzen, is het terrein langs de zeedijk aan de
Nieuw Neuzenweg te Terneuzen opgehoogd.
Voor de ophoging is 8495 m3 grond verwerkt, echter de partijkeuring welke bij de
melding voor het toepassen van de grond is gevoegd handelt over een
hoeveelheid grond van 5000 m3•

•
Van de opdrachtnemer hebben wij het volgende vernomen:
Aan Sagro Milieu Advies Zeeland BV is door de opdrachtnemer opdracht gegeven
voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek op de locatie waar de betreffende
grond is verwerkt.
Het terrein is met grond aangevuld in noord-zuid richting.
De overschreden hoeveelheid van ca.3500 m3 is verwerkt op het zuidelijke
gedeelte, op dit gedeelte zal het onderzoek plaatsvinden. Voor het onderzoek zal
een hoeveelheid van 4000 m3 worden aangehouden.

Het contract voor het verbeteren van de glooiingconstructies van de water-
keringen rondom de Buitenhaven van Terneuzen betreft een Design & Construct .
contract, een contract waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel
het ontwerp als de uitvoering. Ook voor het aanvragen van de benodigde vergun-
ningen en het uitvoeren van meldingen is de opdrachtnemer verantwoordelijk. De
kwaliteit van het werk wordt middels"systeéngerichte contract beheersing (SCB)
geborgd hetgeen inhoudt dat Rijkswaterstaat de kwaliteit van het werk contro-
leert door te toetsen of de opdrachtnemer werkt volgens zijn kwaliteitssysteem en
volgens de processen genoemd in het door de opdrachtnemer opgestelde kwali-
teitsplan. Het houden van toezicht op de werkzaamheden vanuit opdracht-
geverzijde beperkt zich tot het steekproefsgewijs uitvoeren van toetsen op de
meest risicovolle onderdelen.
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Voor wat betreft de reguliere werken in het kader van het Project Zeeweringen is
reeds een aanvullende toets opgenomen in de toetsplannen. Frequent zal er
worden getoetst of de opdrachtnemer beschikt over de juiste kwaliteitsgegevens
behorende bij de diverse te verwerken bouwstoffen en of de opdrachtnemer de
noodzakelijke meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit heeft
uitgevoerd.
Tevens zullen aanvullende verbetermaatregelen naar aanleiding van de te maken
afspraken tussen Rijkswaterstaat Zeeland en de Inspectie Verkeer en Waterstaat
worden doorgevoerd.

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Tenslotte wil ik u vragen wat de status is van uw mogelijkheden om opdracht-
nemers bij overtredingen rechtstreeks aan te pakken (verslag overleg IVW-
Zeeland van 18 september 2008) wat gezien de status 'binnenkort' nu toch wel
rond kan zijn.

'.

Rijkswaterstaat Zeeland
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