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Bouwstoffenbesluit: melding gebruik
breuksteen, Westkapelse Zeedijk fase 2 en
Onrustpolder (bestek ZLD-6315)
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Geachte

Op 28 februari 2008 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen BV een aanvulling ontvangen op uw
melding voor het toepassen van diverse bouwstoffen ter plaatse van de Westkapelse Zeedijk fase 2
gemeente Veere en ter plaatse van de Onrustpolder gemeente Noord-Beveland.

Bij de aanvulling zijn de volgende documenten overlegd:
Verzendbrief van 25 februari 2008 van Zeeuwse Stromen BV met kenmerk
UC/ZS/jwe/8070;
KOMO attest-met-productcertificaat op basis van de BRL 9312: 'Waterbouwsteen voor
toepassing in de GWW' met nummer 1002-07.1.

Deze aanvulling betreft het toesturen van een, in het kader van meldingen Bouwstoffenbesluit voor
bestek ZLD-6315, nog niet eerder overlegde kwaliteitsverklaring voor de toe te passen breuksteen
(andere leverancier). De toepassing van de bouwstof breuksteen op zich is in de eerdere melding
reeds opgenomen.

De in aanvulling voor de breuksteen (waterbouwsteen) ontvangen kwaliteitsverklaring met nummer
1002-07.1 voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit.

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.
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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 Vergunningverlening en Handhaving, RWS
Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Zeeuwse Stromen BV te Goes en aan de heer
van het Projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,
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