
Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:

Melding gedaan op:

Melding type:

Melding gedaan door:

360166.2

07-10-2016

Toepassing partij

BraBoB b.v.

Status: Verzonden



1. Algemene gegevens van de toepasser I eigenaar
Naam Over de Maas c.v.

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer:

Vestigingsnummen

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

Dijk 61

6645KA Winssen

0246790215

Organisatie

2. Algemene gegevens van de toepasser I uitvoerder
Naam Aannemingsbedrijf J. Den Boer

Postadres Woudstraat 1

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer:

Vestigings nummer:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

4031 JA Ingen

0344603344

Organisatie

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of



baggerspecie

Toegepast materiaal:

Toepassingtype:

GBT Kern of Leeflaag:

Toepassingsgebied:

Grond

Toepassing in grootschalige bodemtoepassing

Kern

In I op de waterbodem in anaeroob milieu

4. Project details
Naam:

Startdatum:
) Einddatum:

GBT Over de Maas

21-12-2009

31-12-2018

5. Toepassing details
Toe te passen partij

Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

Toepassing

Laagdikte (m):

Laagdikte volume (m*):

Laagdikte beschrijving:

) Leeflaag dikte (m):

Leeflaag volume (m'):

Leeflaag beschrijving:

Rapport

Naam organisatie die rapport
geschreven heeft:

Rapportnummer:

05-04-2016

05-04-2017

150000 ton

SGS Intron

IZG-039-2



6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres: nabij Maasdijk

Postcode:

Plaats:

X-coordinaat:

Y-coordinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving:

Plattegrond

Plattegrond:

nabij Dreumel

157205

426003

I sam I



Amerikahavenweg 2

1045ACPostcode:

Plaats:

X-coordinaat:

Y-co5rdtnaat:

Amsterdam

113791

491296

Bodemtaag hoogte t.o.v. maaiveld:

) Omschrijving:

Plattegrond

Plattegrond:

7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerktngsinrichting:

Adres:



8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Rijkswaterstaat

Bevoegd Gezag

Naam: Rijkswaterstaat Limburg

Afdeling:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Postbus 25

6200MA

MAASTRICHT

043-3294412

043-3255136

9. Mjljeuhygienjsche verklaringen
Milieuhygienische verklaringen: Erkende kwaliteitsverklaring

Naam Producent Industriezand en (gebroken) industriegrind

Rapportnummer IZG-039-2

Erkeningsnummer IZG-039-2

Milieuhygignische verklaringen: BSB-ceitiricaat Granuliet IZG-039-2 (002).pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

Partijsplitsing

Partij gesplitst: nee

Partijrelatie:

Splitsing uitgevoerd:

Datum splitsing:

10. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: I03067

Opmerking melder:

Geachte bevoegd gezag,

Deze gewijzigde melding betreft een toevoeging van een BSB-certificaat, conform

afspraak met RWS handhaving d.d. 22 september 2016.

Tot slot

Deze gewijzigde melding is met zorg uitgevoerd. Desondanks kan het voorkomen dat bij



het venichten van deze melding fouten zijn gemaakt. Indien zich fouten hebben
voorgedaan en of informatie ontbreekt bij deze melding, vragen wij u ons hierover zo
spoedig mogelijk te informeren. Wij kunnen dan cordgerende maatregelen treffen en of

aanvullende informatie ter beschikking stellen.

Met vriendelijke groeten,
BragoB b.v.

Kenmerk bevoegd gezag:

Naam behandelaan

Opmerking bevoegd gezag:

Indicatie 'Volledig':

) Indicatie 'Goedgekeurd':

Indicatie 'Ingetrokken door melder':

Indicatie 'Partij is toegepast':

Indicatie 'Administratief afgehandeld".

Indicatie 'Toezicht houden in het veld".

Indicatie 'Toezicht gehouden in het
veld':

Indicatie 'Bruikbaar voor
bodemkwaliteitskaart':

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend





NL BSB productcertificaat

SG8 INrRON Certaieaka 8 V

Vanusslraat 2
Pnslbus 252

4100 AG cuksusoRG
T. 31 345 58 02 33
F 31 345580208
www sBs nmmlntrnn

jridustriezand en (gebraj5982) j/tdUsttriegfjnd

Cestificaathouder

Graniet import Benelux B.V,
Arnerlkahavenweg 2

1045 AC AMSTERDAM

Te/cloon (020) 61462 92

Telefak j020j 611 69 66
Er malt infc@grardetimpeltatl
tlgebsite wwwd/raniatguportag

Nummer . IZG 059/2
Uitgegeven : 201'5 69 02
Geldigfot 'nbepaalde0tjd
Vervangt IZG 059/1

d,d. 2014 06 27

Certgtcaatbeegbetrekklngop 4

Ptroduot: Granufiet

tfit/agebjedeaf35ttananger. Neorv'cen
. IZensenda. Schotland

Bedt/tohvallteltsldasse: Achtelgrondwaardeo
Kuz/elklessei A

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 d.d. 2014-11-04 afgegeven conform het SGS INTRON Cerfilicatie.reglement
voor Certilicatie en Atlestering.

SGS INTRON Certi/icabe B,V. verklaart dat:
het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde induslriezand bij voortduring voldoet aan de
in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygienische speci/icaties, mits dit voorzien is van het NL-BSBe.merk op een wijze
als aangegeven in dit productcerti/icaat.
voor dit productcerlificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de
gebruiker aan het bevoegd gezag.

) met inachtneming van het bovenstaande, het industriiezand in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij
horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend cerbficaat, indien het cerli/icaat is
opgenomen in het 'Overzicht van erkende kwaliteitsverklariingenin de bouw'p de websites van SBK: wwwbouwkwakteit nl en
van Bodem+: www.bodemolus.nl.

Voor SGS INTRON Cerlificatie B.V.

Certificatiemanager

~PILS
PA055555
AvAC515

Gebruikers van dit produclcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Cerbficatie B.V. te informeren of dit cerlificaat
nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwalileilsverklaring.

Dit certificaat bestaat uit 4 bladzijden
'rarruow

e ls eee eosemefmerk en skehsnll Bormkweaal(saai



NL BSB@ productcertificaat
Industriezand en (gebroken) industriegrind
Nummer : IZGd/39/2
Uitgegeven : 2015 Oge2

1. MILIEUHYGIENISCHE SPECIFICATIES

1,1 Onderwerp en toepassingsgebied

Dil NL BSBB productcerti/icaat heeft betrekking op de milieuhygienische kwaliteit van hel door Graniet import Benelux B.V.
geproduceerde industriezand binnen hel generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

1.2 Merken

De aReveringsbon van het industriezand wordt gemerkt met het NL-BSBB merk (rie voorzijde van dit NL-BSBB productcerlificaat).
De aReveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen (zie tevens voorzijde van dit NL-BSBB productcertificaat):
~ het cerlificaatnummer
~ producenl
~ wingebied
~ naam van het product
~ locatie verwerkingsinstalla5e
~ massa van de belading (in ton/me)
~ datum van belading en levering
~ kenmerk transportmiddel (naam schip / kenteken)
~ controle transporbniddel (schoon /niet schoon / controle niet mogelijk)
~ moment van aflevering (levering (inclusief) (exclusief) transport)
~ bodemkwaliteitsklasse

1.3 Producteigenschappen

1.3.1 Samenstelling
De gemiddelde samenstellingswaarden van het industriezand en/of (gebroken)

industrieg rind
bepaal overeenkomstig AP04-SG

voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwalileit vermelde maximale waarden voor de beoogde bodemkwaliteitsklasse,
met inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

1.3.2 Korrelklasse
Het industriezand voldoet aan de eisen van korrelklasse a overeenkomstig paragraaf 2.3 van BRL 9321.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het industriezand dient te worden toegepast con/orm de markering op de aileveringsbonnen, waarin de bodemkwaliteitsklasse slaat
weergegeven waarvoor het industriezand is gekwalificeerd.

Het industriezand dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit
(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschiften en melding).

Toepassingen van industnezand dat de achterg rondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m'oeven niet te
worden gemeld.

3. VERWERKING

Voor induslriezand zijn verder van toepassing de condities overeenkomsbg het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder
Toepassingsvoorwaarden.

Blad 2 van 3 vleien



NL BSB@productcertificaat
Industriezand en (gebroken) industriegrind
Nummer : IZGdt38/2

Uitgegeven : 20tsdtgdtz

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

3.

4.
5.

Bij aflevering inspecteren of:

~ geleverd is wat is overeengekomen;
~ het merk en de wijze van marken juist zijn;
~ de atleverbon alle gegevens bevat;
~ het afgegeven certificaat betrekking heelt op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
~ de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
~ Graniet Import Benelux B.V.,

en zo nodig met
~ SGS INTRON Certificatie B.V.

Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor Ioepassing in de betreffende klasse.
Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij

levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage
door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. LIJSTVANVERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld njn, slaan de juiste publicatiedala van de genoemde documenten venneki in de nagonale beoordetingsnchgtn 9321, de e
genoemd in de door 88K gepubtrceenle bjst van nagonale beoonlelingsdchtlijnen.

Nationale BRL 9321

Besluit bodemkwaliteit

) r

Regeling bodemkwaliteit

indusafezand en (gebmkenj industriegrind, d.d. 2014-11-04.

Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit
bodemkwalileitj. Slaatsblad van het Koninknjk der Nederlanden 469, jaargang 2007 mel alle
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling van 13 december 2007, houdende regels voorde uilvoering van de kwaiileil van de bodem
(Regeling bodemkwaldeitj, Nededandse Sfsafscouranl 247, 2007 met alle bijbehorende nadien
gepubliceerde wijzigingen.

Accreditaliepmgramma Bouwsfoffenbesluil AP04, versie 3, SIKB, Gouda.

Blad 3 vae 3 bladen





)Vluggen, Breur (CD)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 26 oktober 2016 11:35
Bbk-meldingen RWS

FW: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 360166.2

Van:
Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 10:06
Aan: 'meldin en@brabob.nr
CC:
Onderwerp: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 360166.2
Geachte melder,
Op 7 oktober 2016 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL een melding ingediend in
het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 360166.2 en zaaknummer RWSZ2016-00004843

~ Het gaat om het nuttig toepassen van grond en/of baggerspecle met de kwaliteitsklasse AW2000 volgens

het kader grootschalige toepassing

~ De partij wordt onder BSB-certificaat met nummer IZG-039/2 aangeleverd

~ De partij wordt toegepast in het project GBT Over de Maas

~ De omvang van de partij is 150.000 ton

~ De datum van de toepassing is 14 oktober 2016 (in tegenstelling tot de melding 5 april 2016)

Uw melding wordt als toereikend beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en
beschreven voldoen aan de regels van het BBK. Ik wijs u er op dat er mogelijk nog verplichtingen zijn in het kader
van de Waterwet, Wabo, etc.
Deze e-mail is geen besluit in de zin van de AWB en kan geen bezwaar op worden gemaakt.
De toezichthoudende ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van de werkzaamheden en kan een
controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden.
Als u vragen heeft over deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.





Dormans, Henk (CD)

Vant
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit &noreply@meldpuntbodemkwaliteit.nl&
vrijdag 7 oktober 2016 lzc23
Omgevingsloket Online (WVL);

Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 360166.2
Melding 360166.2.pdf, Melding 360166.2.xmt BSB-certificaat Granuliet IZG-039-2

(002).pdf

Rilitswaterstaat
Ministerie rnn infresuunuur en ht )ien

Geachte heer/mevrouw

Bi deze ontvangt u een gewijzigde melding met nummer 360166.2. De melding is ingediend door
namens Over de Maas c.v. en/of Aannemingsbedrijf 3. Den Boer. De melder heeft aan

deze melding het kenmerk I03067 meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie
nabij Maasdijk, nabij Dreumel.

In de bijlagen treft u alle meldingsinformatie aan.
Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat
een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit, dan dient u
daarover rechtstreeks met de melder te communiceren. Het meldsysteem ondersteunt deze
communicatie niet. De melder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de
melding. Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen/aanvullingen via het meldsysteem bij u
te laten indienen.Voor deze melding heeft het systeem de volgende zaken geconstateerd:

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld. De inhoudelijke correctheid van de ingevulde
velden is niet gecontroleerd, dat is een taak voor het bevoegd gezag.

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen
van een melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt om uw
beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient u in te loooen in het
systeem.

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen kenmerk. Tevens
kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen. De volgende statusvelden staan tot uw
beschikking :

~ Indicatie 'Volledig'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Goedgekeurd'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Ingetrokken door melder'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Partij is toegepast'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Administratief afgehandeld'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Toezicht houden in het veld'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld'3a/Nee/Onbekend)



~ Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'ja/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd.

Dlscialmer
Dit e-maii bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Rgkswaterstaat is niet verantwoordehjk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en
ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-maii may contain confidentiai materiai intended for the addressee only. Rijkswaterstaat shaii not be iiabie For
the incorrect or mcompiete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay in receipt.



rVluggen, Breur (CD)

Van:
Venonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit &noreply@meldpuntbodemkwaliteit.nl&
vrijdag 7 oktober 2016 1rk23

Omgevingsloket Online (WVL);

Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 360166.2
Melding 360166.2.pdf; Melding 360166.2.xml; BSB-certificaat Granuliet IZG-039-2

(002).pdf

Rijkswaterstaat'~rr httnisrerie urmtufrrrsuutruurrnhtiiieu

Geachte heer/mevrouw

Bij deze ontvangt u een gewijzigde melding met nummer 360166.2. De melding is ingediend door
ramens Over de Maas c.v. en/of Aannemingsbedrijf J. Den Boer. De melder heeft

aan deze melding het kenmerk 103067 meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de
locatie nabij Maasdijk, nabij Dreumel.

In de bijlagen treft u alle meldingsinformatie aan.
Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat
een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit, dan dient u
daarover rechtstreeks met de melder te communiceren. Het meldsysteem ondersteunt deze
communicatie niet, De melder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de
melding. Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen/aanvullingen via het meldsysteem bij u
te laten indienen.Voor deze melding heeft het systeem de volgende zaken geconstateerd :

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld. De inhoudelijke correctheid van de ingevulde
velden is niet gecontroleerd, dat is een taak voor het bevoegd gezag.

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig
indienen van een melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt om uw
beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient u in te loooen in het
systeem.

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen kenmerk. Tevens
kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen. De volgende statusvelden staan tot uw
beschikking :

~ Indicatie 'Volledig'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Goedgekeurd'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Ingetrokken door melder'Ja/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Partij is toegepast'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Administratief afgehandeld'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Toezicht houden in het veld'3a/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld'Ja/Nee/Onbekend)
~ Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'3a/Nee/Onbekend)



Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd.

Disclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en
ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. Rijkswaterstaat shall not be liable for 3
the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay in receipt.
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gfjkssratentast
Miaisrerie cao Verkeer ea Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit
Beoordeling melding Bbk

.~. TauwW
Algemene gegevens van de melding

[Melding betreft

Naam loepasser[

Naam melder

Regislratienummsr melder[..

lRWS - Zuid Nederland (RWS-ZNk

iOver de Maas cv.

iAannemingsbedrijf J. Den Boer

iR~.nr.

Meldingnummer i360166 ,i.v i-. i2

oepssslngslocsge (projectnssm) iGBT Over de Maas

Stsrtdatum project[

Sfnddatum project

Startdatum toepassing '

Stnddatum toepassing, '

[Hoeveelheid toepassing »im .

Adres toepassing[

Postcode toepassing[=
Plaats toepsssblg

X-codrdineat toepassing

Y~rdfnsat toepasslrlg

Adres herkomst van partij

Postcode herkomst van park][

plaats herkomst van psrtr]

21-dec-2009

i314ec-2018

is-apr-201 6

i5-apr-201 7

i150000 ton

)nabij Maasdijk

inabfj Dreumei

i(52205

i426OO3

Amerlkahavenweg 2

it04SAC

iAmsterdam

[X»amrdinaat herkomst van partij~ i1 1 3791

[Y-cobrdinast herkomst van partij i491 296

5» Ims 15 »5 I »5 ar 1,15055»»»555



Rijkswaterstaat
Minittetie wn Verkeer en Watentaat

Besluit bodemkwaliteit
Beoordeling melding Bbk Tauw

Wat is de toepassingslocatie?

Vindt de toepassing plaats binnen de grenzen van een waterstaatwerk dat In beheer is van het Rtk7 .

Is er sprake van landbodem olsen drogere oevergebled'7

f Ja P~Nee

OJs Z~Nee

Van welk toepassingsmateriaal is sprake?

ls er sprake van
n

r
ls er sprake van

L

het toepassen vsn grond volgens da definltie van het Bbk7

het toepassen van baggerspede volgens de dellnllie vsn het Bbk7

Is er sprake van het toepassen vsn bouwstoffen volgens de deilnitie van het Bbk7

PW Ja Q~Nee

QJa CZ]~~~

O Ja O~N~~

Van welke toepassing is hier sprake?

Is er sprake van het toepassen In een waterbouwkundige construcge (Bbk, ark 35d)7

r
ls er sprake van het toepassen in een aanvulling in oppervlaktewater (Bbk, srk 35e)7

L
ris er sprake van het tlideliik opslaan In oppervlaktewa ter (Bbk, ark 35h)7

EJa O~N~

P Ja EN~ba

PJ. O~~N

Controle tijdigheid en volledigheid van de melding Grond en Baggerspecie

ls de toepassing tenminste vilt werkdagen vsn tevoren gemeld7 ijl

Is de naam en het adres van de toepasser vemeld7

f
Is het toetsingskader voor de toepassing vermeld7 I Il

ls een mllieuhygianlsche verklaring toegevoegd7

Qv'a Q N~es

QX Ja P N~es

Qv'e Q N~es

ON'I ZJa O~Nee

Is de plaats van herkomst bekend7

Is de hoeveelheid toe te passen materiaal bekend7 I r

r
Is de plaats vsn de toepassing bekend7

ls de kwaliteit van de ontvangende watsrbodem bekend7

Oe's ONee

O~ Ja ON~~

PZ Ja P~Nee

P~N.v.t QJa Q~Nee

D n l&Iele P y 2 5 ar Wrmra evenaart
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Controle juistheid en soort toepassing Grond en Baggerspecje

Wat is de huidige situatie en wat wordt met de toepassing beoogd'I,

GBT Over de Maas

Ils de toepassing op deze plaats volgeris gangbare maatstaven nodig en volgens gangbare maatstaven nodig onder de O Nee
omstandigheden waarin deze plaatsvindt? jhL

jls de toepassing vastgelegd In het bestemmlngsplan7

tjt de toepassing conform esn vastgesteld inrlchtingsplan'I

Is er een ander document, waaruit blijkt dat de toepassing noodzakelijk Is2

ls de nuuigheld van de toepassing al aangetoond in ssn ander kader7 ls er bijv. een NBW-vergunning verfsend7t

,'ls er een onderbouwing van de dknenslonering?

Is de toe toepassen hoeveelheid nodig voor het functioneren vsn de toepssslng7

Is er spmke vsn natuurontwlkkellng2

E Ja O~~~

O Ja E~Nee

E Ja QN~ee I

E Ja O~Nee

~OVJs'N~m

E Js O~Nee

Ov Ja ONee

ls er een ecologische onderbouwing door middel van een ecologisch reppott bljgevoegd7 Ir
e

ls er sprake van een functlonele toepassing conform art. 5 van het BblC?
L

Wordt op voorhand venvacht dat door de toepassing riadellge gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam kunnen
conform art 2 Bbk?

, la de toe te passen grond of baggerspede sen gevaarlijke afvalstof?

J
ls er sprake van het herlnrlchten of verondiepen van een diepe plas7

sla het Initiatief gestart voor 24 december 201 07

p Ja pv'Nee

E Ja ON~~

P J~a EN~es
ii O Ja EN~ee

-j E J+a ON~se

E Wa ON~~

ls er spmke van een grootschalige toepassing? E Ja O~~

Grootschalige toepassing in oppervjajctewater

&Wordt de hele toepassing uitgevoerd met grond of baggerspede dat vokloet aan de AW20007 QJa ENee Qonbekend $

Wordt minimaal 5.000 m3 materiaal toegepast7

Wordt voldaan asn de minimale toepasslngsdrkte van 2 m?

Wordt sen afdeklaag vsn minimaal 0,5 m toegepast7

EJs ONeePcmt k~

EJa PNee Qonbekend j
EJa Nee Oonbekend ]

Orv uae.re ar l,l para earvMK
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kvaldoet de kwaliteit van het toe passen materiaal aan de samenstellingswasrde, te weten klasse industrie en klasse B7

Qls de baggerspede afkomstig uit het eigen beheersgebled2

Pv'a PNee Qonbekend }

PJa QYNee QOnbek~ /
&Wordt de grootschalige toepassing geheel onder water afgewerkt7

r
&Voldoet het toe te passen materiaal aan de emissletaelswaarden (art. 63, lid 2 Bbk)7 I

r

Qe'a
i
QNee Qonbekend)

p/Ja QNee Ponbekend )

Milieuhygienische kwaliteitsverklaring van de toe te passen partij Grond

[Is de kwallteitsverklarlng nag geldlg2 (klik )lief) P~Ja PNee

Wordt gebruik gemaakt van een Parbjkeurlng?

e

Wordt gebruik gemaakt van een Fabrikant Eigenveridsring7 'I

QJa QvNee

Qda KNes

Wordt gebruik gemaakt van een Erkende Kwagteitsverklaring2 ZJa QN~'Wordt
gebruik gemaakt van sen Bodemonderzoek (NEN 5740)'?

Wordt gebruik gemaakt van sen Bademkwaliteihkssri?

p Ja per NeeI'l
QJa QZNee

Is de partlJ gespliht? PJa ENee Qonbekend )

Milieuhygienische kwaliteitsverklaring voor de partij Grond, Baggerspecie of Bouwstoffen ~ )(Erkende Kwalitejtsverklarjng)

Is de naam en het adres van de producent weergegeven (art. 3.B.4, onder a, Rbk)7

I

Zijn de ceriigcati~lsen weergegeven waaraan het praduct getocht is (srk 3.6.4, onder b Rbk)7
s

I

Is er een specigcalle bijgevoegd van het product (srt3.6.4, onder c Rbk)7

Is de datum weergegeven vanaf welk moment het cerligcaat geldig ls (ark3.6.4, onder d Rbk)7

ZIJn eventuele bijzondere voorwaarden voor gebruik van het materiaal bijgevoegd, of'it niet van toepassing (ark 3.B.4,
.Olldef e Rbk)7

Is een uniek nummer gegeven aan de verklaring (srt. 3.6.4 onder f Rbk)7

IZJs PNee Qonbek~ )
PVJa QNee Ponbekend )

QJ Ja QNee QOnbekend )
PZ Js QNee Ponbekend )

Qv'a QNee Qonbekend )
,ls de hstelling, die de partij heefl geproduceerd, samengevoegd en I of gekeurd hesR afgegeven bevoegd voor de~ Qwerkzaamheden onder J en R in arL 2.1 Rbk7—

pence e «s nr w.rmee wsenns
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Conclusie

De makllng is loaralkand ljsl Stuur een e-mad naar de melder mel de mededeling dat de melding toereikend Is[

Da melding vraagt aanvulling

De meidrng is onloernikend CI

De beoordeling ls uitgevoerd door

Datum:

)Zaaknummer RWS: sn

I rmmens:

lts-to-zots

)wszzoto-ooooaoas

r
De beoordelaar heeft l +wel @geen Kwalibo-afwijldngen geconstateerd.

Opmennngen I aantekeningen
van de beoordelssn

n b ls.te ls pnrw s s ar b,lnarln enlwaan




