
Melding besluit bodemkwa liteit

Q Meldingnummer: 504391.2

Melding gedaan op: 12-11-2019

Melding type: Toepassing partij

Melding gedaan door: 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:

Vestigingsnummer:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

Dijk 61

6645KA Winssen

0246790215

Organisatie

2. Algemene gegevens van de toepasser I uitvoerder
Naam Over de Maas c.v.

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-malladres

Rechtspersoon

KvK nummer.

Vestigingsnummer:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

Dijk 61

6645KA Winssen

0625077896

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 anaaroob milieu

4. Project details
Naam:

Startdatum:

Q Eind datum:

GBT Over de Maas

21-12-2009

31-12-2021

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:

24-09-201 9

31-12-2021

250000 ton



6. Adresgegevens van de
Adres:

Postcode:

Plaats:

Xwoordinaat:

Ywoordinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving:

Plattegrond

Plattegrond:

toepassingsjocatie
nabij Maasdijk

9999XX

nabij Dreumel

157202

426261

I

I sem ~ I



7. Gegevens van de locatie
Grondbewerkingsinrichting:

Adres:

Postcode:

Plaats:

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving :

Plattegrond

Plattegrond:

van herkomst

Amerikahavenweg 2

1045AC

Amsterdam

113799

491228

~m

I

I

I

~,



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

Bevoegd Gezag

Naam:

Afdeling:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Rijkswaterstaat Limburg

Postbus 25

6200MA

MAASTRICHT

043-3294412

043-3255136

9. jjjjijieuhygienische verklaringen
Milieuhygienische verklaringen: Erkende kwaliteitsverklaring

Naam Producent Graniet Import Benelux B.V.

Rapportnummer

Erkeningsnummer

Milieuhygignische verklaringen:

Kwaliteitgegevens bestand:

Partijsplitsing

Partij gesplitst:

Partijrelatie:

Splitsing uitgevoerd:

Datum splitsing:

IZG-039/2

IZG-039/2

BSB-certificaat Granuliet IZG-039-2 (002).pdf

Milieuhygienische toetsing
Granuliet v2 20191009 definitief.pdf

nee

10. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: B190338

Opmerking melder:

Geacht bevoegd gezag,

Wijziging d.d. 12-11-2019: Deze wijziging betreft enkel een wijziging van hoeveelheid.

Aansluitend op afspraken gemaakt in een gesprek op 26 september 201 9 met RWS en



Graniet Import Benelux, hebben wij deze melding gewijzigd en een extra bijlage

toegevoegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende Ie hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groeten,
BraBoB b.v.,

Kenmerk bevoegd gezag:

Naam behandelaar:

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



C'
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From:
Sent on:

To:

Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit &noreply@meldpuntbodemkwaliteit.nl&

dinsdag, 12 november 2019 10:04:26

Omgevingsloket Online (WVL) &omgevingsloket@rws.nl&;

Subject: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.2

Attachments: Melding 504391.2.pdf (44.43 KB), Melding 504391.2.xml (2.82 KB)

Rijkswaterstaat
Ministerie yen jnfrnrnnttnnren yynierslnnr

Geachte heer/mevrouwG
Bij deze ontvangt u een gewijzigde melding met nummer 504391.2. De melding is ingediend door
namens Over de Maas c.v. en/of Over de Maas c.v.. De melder heeft aan deze melding het kenmerk B190338
meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie nabij Maasdijk, 9999XX, nabij Dreumel.

In de bijlagen treft u alle meldingsinformatie aan. De melder heeft 2 bestand(en) aan de melding toegevoegd, die
vanwege de omvang niet per mail kunnen worden verzonden. Deze bestanden kunt u hier inzien:

~ BSB-certificaat Granuliet IZG-039-2 (0021.odf
~ Milieuhvoienische toetsino Granuliet v2 20191009 definitief.odf

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

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 velden0
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 wettenjke 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
~ Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie

Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie
~ Indicatie

'Volledig'3a/Nee/Onbekend)
'Goedgekeurd'ja/Nee/Onbekend)
'Ingetrokken door melder'Ia/Nee/Onbekend)
'Partij Is toegepast'3a/Nee/Onbekend)
'Administratief afgehandeld'Ia/Nee/Onbekend)
'Toezicht houden in het veld'ja/Nee/Onbekend)
'Toezicht gehouden in het veld'ja/Nee/Onbekend)
'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'3a/Nee/Onbekend)

https://sawa-vth.nl/DMS/DMSDocumentHandler.ashx?Open&ID=108514432 11-2-2020
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Met vriendelijke groet, C.

Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht Is automatisch gegenereerd.

Dlsclaimer
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 contaln confidential material intended for the addressee only. Rijkswaterstaat
shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments,
nor for any delay in receipt.

https://sawa-vth.nl/DMS/DMSDocumentHandlenashx?Open&ID=108514432 11-2-2020



NL BSB@productcertificaat
Industrlezand en (gebroken) industriegrind
Nunurmr ; IZGZI39I2

Uilgegeven ; 2015cgdj2

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:

~ geleverd is wat is overeengekomen;
~ het merk en de vijize van merken juist zijn;
~ de afieverbon alle gegevens bevat;
~ het afgegeven certificaat betrekking heeR op de geleverde parlij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
~ de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

2. Indien op grond van het onder I gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen meb
~ Graniet Impori Benelux B.V.,

en zo nodig met
~ SGS INTRDN Certiiicatie B.V.

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afieverbonnen 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 bedrij.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en cerlificaatj 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. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vennekl ajn, sbmn de luiste publiceriedara van de genoemde documenten vemmld W de natmnale beoonielingsrichdijn 9321, die is
genoemd in de door Bak gepubgcemde lijst van nadonale beoonielingsdchtgjnen.

Nationale BRL 9321 lndusbiezand an (gebroken) induslnagrind, d.d. 2014-1 1-04.

Besluit bodemkwaliteit

0 Regeling bodemkwaliteit

Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besiuil
bodemkwsiiteit). Slaaisblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaanlang 2007 mef alle
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling van 13 december 2007, houdende regels voorde uitvoering van de kwajileit van de bodem
(Regeling bodemkwaiileit), Nederlandse Sfaatscourant 247, 2007 met ajje bijbehorende nadien
gepubliceerde wrjzigjngen.

AP04 Accredilalieprogramma Bouwsfoffenbesjuil AP04, versie 3, SIKB, Gouda.

mss 3 vnn 3 assen



( I


