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o bij fouten op behandelingsmemo:

stuk en memo met correcties retour RWD

o geen of telefonische afdoening:
aantekenen op behandelingsmemo
memo retour RWD

o behandelingsmemo altijd bij stuk laten

o concept vóór parafenroute eerst naar RWD
voor:

uittikken op conceptpapier
registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat
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Melding Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.

Uw kenmerk

Geachte collega,

Op 1 mei 2002 is een melding (kenmerknr. 2002/3667) ontvangen inzake het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming, voor het gebruik van
diverse bouwstoffen in de glooiingsconstructie van de Hellegatpolder bij Terneuzen,
gedurende de periode van 29 april tot 15 oktober 2002.

De melding is ter beoordeling voorgelegd aan het Hoofdkantoor. Zonder nader te-
genbericht van mijn kant kunt u met het toepassen van de bouwstoffen aanvangen.
Hierbij merk ik echter nog op dat volgens de melding op 29 april is begonnen met
het toepassen van de eerste bouwstoffen. Dit is twee dagen eerder dan dat de mel-
ding is ontvangen. Een melding in het kader van het Bouwstoffenbesluit dient echter
ten minste twee werkdagen vóór het toepassen van de bouwstof bij het bevoegd
gezag te zijn gemeld. In dit geval is het Hoofdkantoor bevoegd gezag en moet de
melding via DZL worden doorgestuurd. De melding komt hierdoor ca. 5 werkdagen
te laat bij het Hoofdkantoor aan.

Ik verzoek u in het vervolg rekening te houden met het traject dat een melding van
eigen dienst moet doorlopen. Dit houdt in dat een melding in het kader van het
Bouwstoffenbesluit ten minste 6 werkdagen en indien mogelijk drie weken vóór het
toepassen van de bouwstof bij de Directie Zeeland moet worden ingediend.
Verder verwacht ik voor 10 juni 2002 de bewijsmiddelen met betrekking tot de
melding categorie 1 grond alsnog te ontvangen.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het
werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe die-
nen de nodige afleveringsbonnen en transportbonnen van de bouwstoffen bij het
werk aanwezig te zijn. Afleveringsbonnen bevatten in ieder geval de verplichte ge-
gevens, welke zijn aangegeven in het keuringscertificaat en transportbonnen ten
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minste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, wie de produ-
cent is en waar de bouwstof wordt geproduceerd.

_. ,

Ik vertrouw eropu.,hiermee voldoende te hebben ingelicht. Indien u naar aanleiding
van dit schrijven nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarmee terecht bij de
heer Van Wijnsberge, welke onder bovenstaand telefoonnummer bereikbaar is.

Met vriendelijke groeten,
de hoofdingeqieur-directeur,
namens deze, "
het plv. hoofd van de afdeling Emissies,
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