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Rijkswaterstaat Dienst Zeeland

Poelendaelesingel 18
4335 JA MIDDELBURG

Contactpersoon Doorkiesnummer

Datum Bijlage(n)

" 17 juni 2006
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Melding Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming.
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Geachte

In het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming
is op 11 mei 2006 uw melding ontvangen (ons kenmerk 2006/4120). Dit betreft uw
voornemen om tussen 1 mei en 1 oktober 2006, gietasfalt toe te passen bij de
glooiingverbetering aan de ~estkapelse Zeed~ te Westkapelle.

De melding geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende op- en lof
aanmerkingen:
• De melding is niet tijdig gedaan
• Het certificaat van gietasfalt heeft een geldigheidsduur tot en met 15 september

2006.

De melding is tevens ter beoordeling voorgelegd aan de Inspectie Verkeer en
Waterstaat.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het
werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen
de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

BCT
Onder afleverbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van

EXTERN oorsprong. Een afleverbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat,
S ,-,,'al 'd' .. bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit
:~~:' é" • rensren prod~ctcerti.ficaat. E~n.afleverbon ~ie n.i.etbehoort bij een productcertificaat beva~

. , tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel IS

AXh geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof
WVO wordt toegepast.

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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Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Indien u naar aanleiding
van dit schrijven nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarmee terecht bij
bovenstaande contactpersoon van mijn dienst.

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