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Bouwstoffenbesluit: melding asfaltproefvak
C-Fix, Ellewoutsdijkpolder (bestek ZLD-6095)

Geachte heer

Op 1'i september 2007 heb ik, namens- u, van Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans, een melding
ontvangen voor het toepassen van een asfaltproefvak met C-Fix Koolstofbeton ten behoeve van het
verbeteren van de glooiingsconstructie van de Ellewoutsdijkpolder (Fort en Haven) in de gemeente
Borsele.

In de verzendbrief van Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans wordt aangegeven dat, na overleg met
de heer onze dienst, onderhavige melding als aanvulling op de oorspronkelijke melding
van bovengenoemd werk kan worden beschouwd.

De aanvulling omvat:
Verzendbrief van Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans van 10 september 2007 met kenmerk
147203/ZLD-6095/wv2;
Pagina 3 van het meldingsformulier voor het toepassen van C-Fix Koolstofbeton 0/11;
Verslag referentiesamenstelling, rapportnummer E07.4075, Asfaltcentrale Heijmans
Roosendaal, van 3 september 2007;
Bewijs van oorsprong 2007, C-FIX BINDER ex. Godorf, van 6 september 2007;
NL BSBcertificaat op basis van de BRL 9320 met nummer K44828/01;
CE certificaat Ankerpoort Winterswijk op basis van de EN 13043;
Productspecificatieblad Kw 0-2 LM voor kwartszand 0/2, van 1 mei 2007;
CE certificaat Oster Pukk OG Sand AS, op basis van de EN 13043, van 10 maart 2004 (2x).
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Ten aanzien van deze aanvulling wordt de volgende constatering gedaan:
Bij een werk/activiteit van de 'eigen dienst' in het kader van een AmvB (in dit geval het
Bouwstoffenbesluit) geldt een meldingstermijn van tenminste 10 werkdagen. Dit is in het
Uitvoeringskader Amvb Eigen dienst vastgelegd (IVVV/TeVV/06LU00119). Ik heb uw melding op
11 september 2007 ontvangen terwijl is aangegeven dat de bouwstof in week 38 2007 wordt
toegepast. In de verzendbrief is aangegeven dat, uit snelheidsoverwegingen, in overleg de
melding als uitzondering als aanvulling op de oorspronkelijk melding kan worden beschouwd.
Voor aanvullingen geldt echter eveneens dat deze uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden bij mij in bezit moeten zijn. Strikt genomen mag de bouwstof derhalve pas
vanaf 18 september 2007 worden toegepast. Ik wil u wijzen op het feit dat het niet tijdig melden
op eigen risico plaatsvindt en een overtreding is van Bsb art. 21, lid 2. Het niet nakomen van dit
voorschrift kan aanleiding zijn voor bestuursrechtelijke handhaving. Tevens kan het te laat
melden consequenties hebben voor de voortgang van het project indien blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bouwstof niet voldoet aan de eisen van het
bouwstoffenbesluit. In dat geval is het mogelijk dat de betreffende bouwstof aanvullend dient te
worden onderzocht of eventueel zelfs dient te worden verwijderd. U dient bij een volgende
melding dan ook rekening te houden met de genoemde meldingstermijn.

Het ontvangen vooronderzoek en het attest-met-productcertifcaat voor het toepassen van het C:.Ei.x
Koolstofbeton voldoen 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. 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 van de afdeling Emissies, RVVSZeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Heijmans VVegenbouw B.V. te Roosendaal.

Hoogachtend,
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