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Bijlage(n)

Onderwerp

Vooraankondiging bestuurlijke sanctie
overtreding Bouwstoffenbesluit

_H-,_.. .........S...lg""'~....g""'ä,ven/Cittershaven te Borsele

kenmerk

---Geachte

Op 28 maart 2007 en 2 mei 2007 zijn bij de afdeling handhaving van Rijkswaterstaat Zeeland
twee meldingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming (hierna: Bouwstoffenbesluit) ingediend. De meldingen
afkomstig van de eigen dienst zijn ingediend door de heer en zijn gearchiveerd onder
de kenmerken 2007/1269, respectievelijk 2007/1786. De meldingen betreffen het toepassen
van diverse soorten breuksteen, gietasfalt en open steen asfalt en hebben betrekking op het
verbeteren van de glooiingsconstructie nabij de Sloehaven/van Cittershaven in de gemeente
Borsele, zoals vastgelegd in bestek ZLD 6101.
De meldingen zijn toereikend verklaard door de Unitmanager Inspectie/Handhaving van de
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid Waterbeheer te Lelystad. Wel is er in de
beoordelingsbrieven (kenmerk IVW/TeW/07LU000220 en 07LU000310) geconstateerd dat de
meldingen te laat zijn ingediend en is u verzocht hier voortaan rekening mee te houden, voorts is
aangegeven dat bij herhaaldelijk overtreden van de meldingtermijn bestuurlijk kan worden
opgetreden.

Op 31 augustus 2007 is door de heer van Rijkswaterstaat Zeeland, afdeling AXE een
controle uitgevoerd op bovengenoemde locatie. Daarbij is gecontroleerd of de toegepaste

·------s-be-ott\uW5toffen in overeenstemming zijn met de desbetreffende meldingen, Tevens is gecontroleerd
of de kwaliteitsverklaringen en afleverbonnen met elkaar en met het Bouwstoffenbesluit in
overeenstemming zijn, Geconstateerd is dat de bouwstof Beton (afkomstig van Haringman) is
toegepast in het werk maar niet is gemeld aan het bevoegd gezag. Uit verkregen inlichtingen
van de uitvoerder van het werk, de heer , bleek dat het beton is toegepast onder de
steigerstoelen nabij de steiger van Total. Dit is een overtreding van artikel 21, lid 2 van het
Bouwstoffenbesluit.

Toezichteenheid Waterbeheer

Unit Inspectie/Handhaving

Postbus 61, 8200 AB Lelystad

Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Telefoon (0320) 2995 00

Fax (0320) 29 95 01

Internet www.ivw.nl
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/ U'wordtdrlngend veriocht uiterlijk binnen twee weken ha dagtekening van deze briefde:
overtreding te beëindigen door voor de bouwstof beton alsnog een melding conform het
Bouwstoffenbeslult in te dienen, waarbij de bijbehorende kwaliteitsverklaring en een kopie van
de afteverbonnen worden meegestuurd.
Indien u niet aan dit verzoek voldoet, moet u er ernstig rekening mee houden dat ik gebruik
maak van de bestuurlijke sanctiemiddeleu' die mij ter beschikking staan.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van
bezwaar en beroep is derhalve niet mogelijk.

Afschriften van deze brief zijn gezonden aan:
• De heer Aannemersbedrijf Zeeuwse Stromen(gemachtigde);
• Regionaal Milieu Team van de KLPD;
• H.I.D. van Rijkswaterstaat Zeeland;
• Hoofd Handhaving van Rijkswaterstaat Zeeland;
• van Rijkswaterstaat Zeeland (meldingsplichtige);
• Staf DG Rijkswaterstaat.

Het Openbaar Ministerie kan in overleg met het Regionaal milieuteam besluiten strafrechtelijk
op te treden.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVINQ,
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