
o bij fouten op behandelingsmemo:
stuk en memo met correcties retour DIM

o geen of telefonische afdoening:
aantekenen op behandefingsmemo
memo retour DIM

o behandelingsmemo altijd bij stuk laten

o concept vóór parafen route eerst naar DIM
voor:

uittikken op conceptpapier
registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat
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(bfd)afd: _=Jtoestel:

paraaf:

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

voor: __j___j __

TB ter behandeling
TBA TB met bericht van afdoening
MM met verzoek om medewerking
TK ter kennisneming
• met verzoek om terugzending van de

bijlagen
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Onderwerp

Besluit bodem kwaliteit: Melding toepassen
grond dijkvak Bruinisse

Uw kenmerk

Ons kenmerk

IVW-2008/17062

Geachte heer ,

Op 20 augustus 2008 heb ik van u een Bbk-melding ontvangen voor het toepassen van grond in
een dijkvak te Bruinisse. Het betreft een toepassing van schone (vrij toepasbare) grond volgens
het generieke toetsingskader.

INTERN
bfdl afd

Ik heb de melding getoetst en de melding voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een
controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden.

HID
BHlD
AX:.
OR
AXS
AXW
AXV
AXZ
AXE-
WVV
WVW
WVM
wvr
BBV
BFM
BHR
BlO
BBD
BeT

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan
contact worden opgenomen met de heer Boot van de afdeling Vergunningverlening en
Handhaving, RWS Zeeland.

. Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de heer J. Overberg van de combinatie van de
Biggelaar/Liebregts B.V. te Kerkdriel.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

Toezichteenheid Waterbeheer

UnÜ Inspectie/Handhaving

_EX_TER__ N__ ---p;;;;os~tb;;.:;u;,;:..;s61, 8200 AB Lelystad

Districten Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad
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Telefoon (0320) 29 95 00--
Fax (0320) 29 95 01

Internet www.ivw.nl

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands

http://www.ivw.nl



