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Geachte

Op 7 april 2005 heeft u, via projectbureau Zeeweringen, een melding ingediend bij afdeling AXE
van Rijkswaterstaat dienst Zeeland. De melding is gedaan in het kader van het Bouwstoffen-
besluit (Bsb) betreffende het vervangen van de dijkbekleding aan Voorland nummer 1 te
Breskens. De melding is door Rijkswaterstaat dienst Zeeland op 12 april 2005 geregistreerd
onder nummer 2167.

INTERN
hfct / afd Bij brief van 2 mei 2005 heeft afdeling AXE van Rijkswaterstaat dienst Zeeland een

-----.....ö,.,.lIl1'tV!7'~!I'I_!:1gstbevestigingverstuurd aan het projectbureau (kenmerk 2547). In deze brief stond o.a.
"de melding geeft mi; geen aanleiding tot op- en/of aanmerkingen; tegen uitvoering van de
werkzaamheden bestaat mijnerzllds dan ook geen bezwaar, indien wordt voldaan aan de
voorschriften van genoemd besluit".
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Toezichthouders van Rijkswaterstaat dienst Zeeland hebben op 27 oktober 2005 in het kader
van het Bsb een controle op het werk uitgevoerd. Tijdens deze controle is geconstateerd dat de
toepassing van een aantal bouwstoffen niet was gemeld. In mijn brief d.d. 10 februari 2006, met
kenmerk IVW/TeW/06LU000055, is verder aangegeven dat van het toegepaste Belgische beton
geen kwaliteitsverklaring overeenkomstig het Bsb kon worden overlegd.

Bij brief van 16 maart 2006 heeft het projectbureau voor de bouwstoffen een melding gedaan.
Tevens heeft het projectbureau in deze brief aan afdeling AXE van dienst Zeeland verzocht de
partijkeuring op de Belgische beton achterwege te laten.

Op 18 juli 2006 heb ik het projectbureau een reactie gezonden (kenmerk IVW /TeW /
06LU000322). In deze brief heb ik medegedeeld dat het verzoek tot het mogen afzien van het
uitvoeren van een partijkeuring van de toegepaste beton door mij niet kan worden gehonoreerd.
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Vervolgens heb ik aangegeven dat binnen 6 weken na dagtekening alsnog een partij keuring
uitgevoerd dient te worden op het toegepaste beton.

Het projectbureau heeft op 15 augustus 2006 de brief doorgezonden naar de aannemer. Op
21 september 2006 heeft de aannemer een aantal documenten aan het projectbureau
toegezonden. Op 27 september 2006 zijn deze bescheiden naar de afdeling AXE van
Rijkswaterstaat dienst Zeeland, ter attentie van de verstuurd. Op deze
documenten wordt niet de milieuhygiënische kwaliteit van het toegepaste beton conform het
Bsb aangetoond. Geconcludeerd moet worden dat tot op heden van het beton geen
kwaliteitsverklaring overeenkomstig het Bsb is overlegd.

Ik wijs u er op dat u als initiatiefnemer (opdrachtgever) van eerdergenoemd werk e
verantwoordelijk wordt geacht voor een juiste naleving van de regelgeving. Daarnaast wijs ik u
er op dat tegen het niet naleven van de regelgeving zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk
kan worden opgetreden. In die zin dient u dit schrijven te zien als een waarschuwing.

Ik draag u op binnen 8 weken na de datum van 1 januari 2007 mij de herhaaldelijk gevraagde
kwaliteitsgegevens te doen toekomen. Binnen één week na de datum van 1 januari 2007 dient u
mij schriftelijk te bevestigen dat het onderzoek wordt opgestart. Een termijn van acht weken
acht ik redelijk en acceptabel om de opdrachtverlening en eventuele toestemmingsprocedures
rond te krijgen en de partijkeuring uit te laten voeren. U dient, voorafgaand aan de uitvoering
van het onderzoek, de onderzoeksopzet aan het bevoegd gezag voor te leggen. Hiermee wordt
voorkomen dat achteraf discussie kan ontstaan over de wijze van onderzoek. De gevraagde
gegevens dient u te verzenden aan Rijkswaterstaat dienst Zeeland, afdeling AXE, t.a.v. de heer

met een afschrift aan ondergetekende.

Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze opdracht zal, conform de landelijk vastgestelde
sanctiestrategie, een bestuursrechtelijk traject worden ingezet. Dit traject bestaat uit het
toepassen van bestuursdwang.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de projectleider, de Tevens is,
conform de daarover gemaakte afspraken, een afschrift gezonden aan het Openbaar Ministerie.
Het OM kan alsnog besluiten dat strafrechtelijk opgetreden moet worden.
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Vervolgens heb ik aangegeven dat binnen 6 weken na dagtekening alsnog een partij keuring

uitgevoerd dient te worden op het toegepaste beton.

Het projectbureau heeft op 15 augustus 2006 de brief doorgezonden naar de aannemer. Op
21 september 2006 heeft de aannemer een aantal documenten aan het projectbureau
toegezonden. Op 27 september 2006 zijn deze bescheiden naar de afdeling AXE van
Rijkswaterstaat dienst Zeeland, ter attentie van de verstuurd. Op deze
documenten wordt niet de milieu hygiënische kwaliteit van het toegepaste beton conform het
Bsb aangetoond. Geconcludeerd moet worden dat tot op heden van het beton geen
kwaliteitsverklaring overeenkomstig het Bsb is overlegd.

Ik wijs u er op dat u als initiatiefnemer (opdrachtgever) van eerdergenoemd werk
verantwoordelijk wordt geacht voor een juiste naleving van de regelgeving. Daarnaast wijs ik u
er op dat tegen het niet naleven van de regelgeving zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk
kan worden opgetreden. In die zin dient u dit schrijven te zien als een waarschuwing.

Ik draag u op binnen 8 weken na de datum van 1 januari 2007 mij de herhaaldelijk gevraagde
kwaliteitsgegevens te doen toekomen. Binnen één week na de datum van 1 januari 2007 dient u
mij schriftelijk te bevestigen dat het onderzoek wordt opgestart. Een termijn van acht weken
acht ik redelijk en acceptabel om de opdrachtverlening en eventuele toestemmingsprocedures
rond te krijgen en de partijkeuring uit te laten voeren. U dient, voorafgaand aan de uitvoering
van het onderzoek, de onderzoeksopzet aan het bevoegd gezag voor te leggen. Hiermee wordt
voorkomen dat achteraf discussie kan ontstaan over de wijze van onderzoek. De gevraagde
gegevens dient u te verzenden aan Rijkswaterstaat dienst Zeeland, afdeling AXE, t.a.v. de heer

met een afschrift aan ondergetekende.

Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze opdracht zal, conform de landelijk vastgestelde
sanctiestrategie, een bestuursrechtelijk traject worden ingezet. Dit traject bestaat uit het

toepassen van bestuursdwang.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de projectleider, de . Tevens is,
conform de daarover gemaakte afspraken, een afschrift gezonden aan het Openbaar Ministerie.
Het OM kan alsnog besluiten dat strafrechtelijk opgetreden moet worden.

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands



~. .
Inspectie Verkeer en Waterstaat Datum

21 december 2006
Ons kenmerk
IVVV/TeVV/06LU000650

Paginanummer
3

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de heer van Rijkswaterstaat dienst Zeeland,
bereikbaar onder telefoonnummer welke onder verantwoordelijkheid van IVVV
handhavingszaken eigen dienst Rijkswaterstaat verricht.

Hoogachtend,

•
DE MINISTER VAN VERKEER EN VVATERSTAAT,
namens deze,
DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,
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o bij fouten op behandelingsmemo:
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o behandelingsmemo altijd bij stuk laten

o concept vóór parafenroute eerst naar DIM
voor:
- uittikken op conceptpapier
_ registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat
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