
•
Inspectie. Ver .

'NGi=K(){'\~EN DIM·
2 2 JAN.2009

Datum

Datum

21 januari 2009
Contactpersoon

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Onderwerp

Vooraankondiging bestuurlijke sanctie
overtreding Besluit Bodemkwaliteit zeedijk
Terneuzen

Geachte heer

r ij k s wat e r.s t .F' :7.~ t
zeelan':".i .

Uw kenmerk

Ons kenmerk

IVW-2009/021

]~~~~~~2~~~!d~:(~i_~~;~:~'~~~~__~~==~
.2E:~~;:~.!~~_:}~;f1~~i~..:~r;;;;.;!:~_'·"~~~---~=-Q=."'"'"""Il
;TECHf {!,:::;( l".dvi~'lt!i" c ::s,nfi'cnJ----- ---;...;..;.;:;:...----I-~~

f-I------------------~~~~!
l,\RCH!EF~Ui "JD_ ......[j01 0~ XJ
ICIRCULATIEMAP ---./

Constatering
Via het meldpunt van Senternovem is bij Rijkswaterstaat Zeeland op 21 november 2008 een
melding ontvangen in verband met het Besluit bodem kwaliteit (Bbk). De melding betrof het, in
opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland, toepassen van schone grond voor het ophogen van het
terrein gelegen langs de zeedijk aan de Nieuw Neuzenweg te Terneuzen.

INTERN

hfd i._a£_d --==O;.tp:....:.:13~ianuari2009 heeft de heer R. Goovers een administratieve controle uitgevoerd bij het
HID bedrijf Van Oord B.V. te Vlissingen-Oost. Hij heeft hierbij gesproken met de heer H. ten Hacken.

Tijdens deze controle is het rapport met daarin de partijkeuring Savoyaardsweg van SMA Milieu
en Ruimte (projectnummer 2381095) te Terneuzen beoordeeld. Uit dit rapport bleek dat de
partij grond is geclassificeerd als klasse Landbouw/Natuur. Uit navraag bij de heer Ten Hacken
bleek dat er een totale hoeveelheid schone grond ad 8495 m3 is toegepast langs de zeedijk
Terneuzen. De partijkeuring Savoyaardsweg te Terneuzen handelt echter over een partij grond
van ca. 5000 m3
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Toezichteenheid Waterbeheer
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Postbus 61, 8200 AB Lelystad

Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Overtreding
Er is een hoeveelheid grond ca. 3500 m3 toegepast waarvan de kwaliteit niet bekend is. Dit is
overtreding van artikel 38 lid 2 Bbk.

U wordt dringend verzocht binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief mij aan te geven hoe u
deze overtreding ongedaan gaat maken en welke maatregelen u gaat treffen om herhaling van
dit soort strafbare feiten te voorkomen.

Indien u niet aan dit verzoek voldoet moet u er ernstig rekening mee houden dat ik gebruik
maak van bestuurlijke sanctiemiddelen die mij ter beschikking staan.
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Afschriften
In het kader van samenwerking met andere handhavende instanties is een afschrift van deze
brief verzonden aan het Regionaal Milieu Team te Middelburg.
Een kopie van deze brief is tevens gezonden aan de Hoofdingenieur-directeur van uw dienst en
aan de Staf Directoraat Generaal van Rijkswaterstaat.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van
bezwaar en beroep is daarom niet mogelijk.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de in deze brief genoemde contactpersoon van Rijkswaterstaat Zeeland.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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INTERNo geen of telefonische afdoening:

aantekenen op behandeüngsmemo
memo retour DIM

EXTERN

aantal
brief bijlage actie acdistricten

aantal
brief bijlage hrd.afd.

o behandelingsmemo altijd bij stuk laten AXD
AXH
wvn

o concept vóór parafenroute eerst naar DIM
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PO per omgaande bericht en raad
SR spoedig bericht en raad
BR om bericht en raad
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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




