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NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-6313

Bijlagen: 2 tekeningen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-6313 verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de
glooiingconstructie Koude- en Kaarspolder tussen dp 1396 en dp 1409 met bijkomende werken in de
gemeente Reimerswaal.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

• Artikel 61.1 bij het 6"aandachtspunt "ecotoplaag" vervalt in de 3" regel "of gebroken kalksteen".

• Artikel 65.1.1 lid 2 vervalt.

• Op blz. 31 van het bestek vervalt artikel 65.3.1. Dit is dubbel opgenomen in het bestek.

Op de tekeningen worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

ZLRW 2007-1056 - Tekening vervalt en wordt vervangen door tekening ZLRW 2007 - 1180.
(blad4)

ZLRW 2007-1061 - In het tekeninghoofd wordt dp 1401+21m vervangen door dp 1408 + 21 m.
(blad9)

ZLRW 2007- 1062 - "Breuksteen 45/125 mm 130 kg/m2" wordt vervangen door "lavasteen 60/150 mm".
(blad 10)

ZLRW 2007- 1063 - Op het gedeelte van de transportroute ter plaatse van de Breedsendijk loopt de
(blad 11) transportroute niet buitendijks maar binnendijks.

ZLRW 2007 - xxxx - Tekening vervalt en wordt vervangen door tekening ZLRW 2007 -1181.
(blad 12)

Door gegadigden zijn de volgende vragen gesteld:

Erzijn geen vragen gesteld.

Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:
• Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek en in de 1" nota van inlichtingen genoemde

tekeningen en bijlagen.
• Let op: de in te vullen EIGENVERKLARINGwijkt af van de VRAGENLIJSTzoals die voorheen ingevuld

diende te worden.
• Volgens de KWALlBO-wetgeving is vanaf 1 januari 2008 erkenning vereist bij uitvoeren van

werkzaamheden aan de bodem. Voor meer informatie zie de volgende website:
http://www.vrom.nllpagina.html?id=10129

http://www.vrom.nllpagina.html?id=10129
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De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 27" augustus 2007

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland

Voor eensluidend afschrift

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland




