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Datum

15 oktober 2007

Rijkswaterstaat Zee
Directeur wegen e
t.a.v. W. Vonck
Postbus 5014
4330 KA MIDDELB

Contactpersoon

S. Borowski
Doorkiesnummer

(0118) 62 24 31
Bijlage(n)

Ons kenmerk

IVW/TEW/07LU000604

Geachte heer Vonck,

In mijn brief van 14 september, kenmerk IVW /TeW /07LU000530, vooraanzegging bestuurlijke
sanctie overtreding bouwstoffensbesluit, heb ik u gevraagd om alsnog een melding conform het
bouwstoffenbesluit in dienen. Bij controle is namelijk gebleken dat de toepassing van de
bouwstof betonmortel (afkomstig van Haringman) niet was gemeld.

Op 19 september 2007 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen BV deze melding ontvangen
voor het toepassen van beton. Het beton is toegepast ter verbetering van de
glooiingsconstructie(werk Total ZLD-61 01) ter plaatse van de Sloehaven/van Cittershaven te
Borsele.

,. Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:
meldingsformulier;
KOMO productcertificaat op basis van de BRL 1801 met nummer 113-05.

Ten aanzien van uw melding en kwaliteitsverklaring worden de volgende constateringen gedaan:

• Het productcertificaat voor betonmortel met nummer 113-05 is niet compleet. Het certificaat
bestaat uit 2 pagina's. U heeft alleen het voorblad gestuurd, Graag ontvang ik van u, binnen
10 werkdagen na dagtekening van deze brief, pagina 2 van het certificaat.

Ik vertrouw er op dat u het complete productcertificaat kunt overleggen en daarmee kunt voldoen
aan de eisen de het Bouwstoffenbesluit stelt. Ik deel u daarom mee dat ik geen vervolg geef aan
verdere bestuurlijke sancties.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan
contact worden opgenomen met de heer R. Goovers van de afdeling Emissies, RWS Zeeland.

Toezichteenheid Waterbeheer

Unit Inspectie/Handhaving

Postbus 61. 8200 AB Lelystad

Bezoekadres Noorderwagenplein 6. Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00

Fax (0320) 29 95 01

Internet www.ivw.nl
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Afschriften van deze brief zijn gezonden aan;
• de heer J.P.H. Welleman van Aannemersbedrijf Zeeuwse Stromen(gemachtigde)
• Regionaal Milieu Team van de KLPD
• H.I.D. van Rijkswaterstaat Zeeland
• Hoofd Handhaving van Rijkswaterstaat Zeeland
• L. Wisse 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 / HANDHAVING,

drs. C. Cnossen-Voswijk
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o bij fouten op behandelingsmemo:
stuk en memo met correcties retour DIM
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o geen of telefonische afdoening:
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memo retour DIM
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o behandelingsmemo altijd bij stuk laten
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o concept vóór parafenroute eerst naar DIM
voor:
- uittikken op conceptpapier
- registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat

TERMIJNSTUK

d.el.: VL

d.d.: I

ONTVANGST BEVESTIGD

d.d.: I

(hfd)afd:

toestel:

'araaf:

PO per omgaande bericht en raad
SR spoedig bericht en raad
BR om bericht en raad

voor: __j___j __

OPMERKINGEN:
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TB ter behandeling
TBA TB met bericht van afdoening
MM met verzoek om medewerking
TK ter kennisneming
,., met verzoek om terugzending van de

bijlagen


