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Bouwstoffenbesluit: melding gebruik waterbouwasfé
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Datum
11 oktober 2007
Contactpersoon
Jan Bos
Doorkiesnummer
(0118) 62 27 83
Bijlage(n)

Onderwerp
Bouwstoffenbesluit: melding gebruik
waterbouwasfalt, Sloehaven/van
Cittershaven te Borsele (bestek ZLD-61 01)

Uw kenmerk

Ons kenmerk
IVVV/TeVV/07LU000603

INTERN
hfdl afd

HID
BHIO
AX
WV
BV
OR
AXS
AXW

~ _~k
AXE R<
wvv•WVM
WVJ
BBV
BFM
BHR
BlOBBO Verzoek om gegevens categorie 1 bouwstof
BCT Het attest-met-productcertificaat dat u als kwaliteitsverklaring heeft opgestuurd, heeft.

betrekking op waterbouwsteen. Op het meldingsformulier is bij vraag 13 aangegeven dat
:E::X::..:T:..:E=R:.:N:..:._ _:w~at:e~rb~o~·u~w~a~s~fa~'tzal worden toegepast. U wordt verzocht mij, uiterlijk 10 werkdagen na

dagtekening van deze brief, nader te informeren welke bouwstof op de locatie zal worden
gebruikt. Indien waterbouwasfalt wordt gebruikt, wordt u verzocht uiterlijk 10 werkdagen
voordat de bouwstof wordt toegepast, het juiste attest-met-productcertificaat te overleggen.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het attest-met-productcertificaat van waterbouwasfalt op

Geachte heer Wisse,

Op 10 september 2007 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen BV een melding voor het toepassen
van waterbouwasfalt ontvangen. Het asfalt wordt toegepast ten behoeve van het verbeteren van de
glooiingsconstructie ter plaatse van de Sloehaven/van Cittershaven te Borsele.

De melding omvat de volgende gegevens:
meldingsformulier;
KOMO attest-met-productcertificaat op basis van de BRL 9312, met nummer 1005-07.

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

Melding
Op pagina 4 van het meldingsformulier is aangegeven dat, wanneer sprake is van een
gemachtigde, zowel de opdrachtgever/eigenaar van het werk als de gemachtigde moeten
ondertekenen. In dit geval is alleen door de gemachtigde getekend. Dit is dus niet juist. .Bij_een
yolgende melding dient het meldingsformulier dan ook correct te zijn ondertekend.

Districten
AXD
AXH
WVO

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Postbus 61, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00
Fax (0320) 29 95 01
E-mail jan.bos@rws.nl
Internet www.ivw.nl

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands

mailto:jan.bos@rws.nl
http://www.ivw.nl
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basis van een andere beoordelingsrichtlijn is afgegeven, namelijk de BRL 9320 (Milieuhygiënische
kwaliteit van bitumineus gebonden mengsels), dan het attest-met-productcertificaat voor
waterbouwsteen.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een
controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de
bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong.
Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de
verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet _
behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke
bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en
waar de bouwstof wordt toegepast.

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

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Zeeuwse Stromen BV te Goes.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

drs. C. Cnossen-Voswijk

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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