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Datum 19 april 2013
Onderwerp Melding op grond van het Besluit Bodemkwaliteit voor

het toepassen van grond (granuliet) onder certificaat in
het project SVV Rotterdamse Hoek te Creil, nr 96861.0

Ons kenmerk
R WS. 20 t 3/2 t 2 68

uw kenmerk

Geachte

aijlage(nl
1

Op 12 april 2013 heeft u, via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van
Agentschapnl.nl, een melding ingediend in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit (hierna Bbk), geregistreerd onder meldingnummer 96861.0.

Uw melding is door RWS Midden-Nederland ontvangen op 12 april 2013 en
geregistreerd onder nummer RWS-2013/20312.

Het betreft het nuttig toepassen van 50.000 ton grond (granuliet) onder certificaat
IZG-035/1 volgens het kader voor grootschalige bodemtoepassing (GBT). De
toepassing vindt plaats vanaf 15 april 2013 in het project Svv Rotterdamse Hoek
te Creil.

Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:
Meldingsformulier Bbk;
Periodieke Granuliet keuring, Alcontrol baboratories, rapportnummer
11807477, versie nummer: 1, d.d. 13 augustus 2012.

Beoordeling melding
Ten aanzien van uw melding wordt de volgende opmerking gemaakt:

Conform artikel 42 van het Bbk dient een melding minimaal 5 werkdagen
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te worden ingediend bij
het centrale meldpunt van Agentschap.nl. Uw melding is op 12 april 2013
ingediend bij het meldpunt. Als startdatum heeft u 15 april 2013
aangegeven. Uw melding is 3 dag te laat ingediend. Als u start met de
werkzaamheden, binnen de meldingstermijn, handelt u in strijd met het
Bbk.

Conclusie
Uw melding wordt, buiten het te laat ingediend zijn, inhoudelijk als toereikend
beoordeeld.
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De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven,
voldoen aan de regels van het Bbk.

Met betrekking tot de uitvoering wil ik u op het volgende attenderen:
~ Indien de werkzaamheden (start- en einddatum) niet in overeenstemming

met de data op het meldmgsformulier worden uitgevoerd, wil ik u vragen
om de gewijzigde datum door te geven aan de clustercoordinator
Handhaving (RWS Midden-Nederland, afdeling WSV, Postbus 600, 8200 AP

Lelystad);
~ Bij eventuele calamiteiten dient u te allen tijde direct contact op te nemen

met Rijkswaterstaat Midden-Nederland, via de Centrale meldpost
I)sselmeergebied (tel : 0320 261111) ;

~ Aanwijzingen, gegeven door of namens de toezichthouder van
Rijkswaterstaat, dienen opgevolgd te worden.

~ Er zal op worden toegezien dat de werkzaamheden volgens "Good
Housekeeping" worden uitgevoerd.

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunmngverlemng en
Handhaving

Datum
19 april 2013

Ons kenmerk
RWS-20 1 3/2 1 258

Mogelijk zijn er voor uw werkzaamheden nog andere vergunningen of meldingen
noodzakelijk. Hiervoor verwijs ik u naar de bijlage.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Voor nadere informatie
kan contact worden opgenomen met bovengenoemde contactpersoon.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HOOFD VERGUNNINGVERLENING
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BI3 LAG E

Overzicht van overige vergunningenaanvragen, meldingen en ontheffingverzoeken
die u in verband met uw initiatieven mogelijk moet indienen bij waterschappen,
provincies of gemeenten*

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening en
Handhavmg

MOGELI3K NODIG
vergunning volgens de Waterwet

ontheffing volgens de Keur van het
waterschap (= vergunning
Waterwet)

vergunning of ontheffing volgens
de Natuurbeschermingswet (Nb)
vergunning volgens de Wet
bodembescherming (Wbb)

vergunning volgens de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
vergunning volgens de Wet
milieubeheer (Wm)
vergunning volgens de Flora en
Faunawet
melding volgens de Waterwet
vool :

0 het onttrekken van- of in
oppervlaktewater brengen
van water

0 het gebruikmaken van een
waterstaatswerk

melding volgens het
Activiteitenbesluit (Ab)
melding volgens het Besluit lozen
buiten inrichtingen (Blbi)

BESTUURSORGAAN
waterschap of provincie, zie ook
www.waterwet.nl; als er ook een
watervergunning van het Rijk nodig is dan
verleent Rijkswaterstaat in principe de
vergunning
als vanuit de Waterwet rijksbelangen geen
rol spelen, dan verleent het waterschap of
provincie de vergunning; als er ook een
watervergunning van het Rijk nodig is dan
verleent Rijkswaterstaat in principe de
vergunning
provincie

deze vergunning kan nodig zijn als (het
merendeel van) een ernstige
bodemverontreiniging is gelegen in
landbodem; in dat geval is de gemeente of
de provincie bevoegd gezag
gemeente, zie ook
httos://www.omoevinosloket.nl/

provincie of gemeente

Ministerie van ELfkI, zie ook www.drloket.nl

waterschap, zie ook www.waterwet.nl

gemeente of waterschap, zie ook
htto ://aim. vrom. nl/
waterschap, zie ook www.helodeskwater.nl

Datum
19 apnl 2013

Ons kenmerk
RWS.2013/21258

melding volgens het Besluit de (water)bodembeheerder van de
bodemkwaliteit (Bbk) toepassingslocatie, d.w.z: gemeente,

provincie of waterschap, zie ook
htto://www.aoentschaonl.nl/oroorammas-
reoelinoen/bodem

* dit overzicht kan onvolledig zijn en dient vooral als aandachtspunt voor de
realisatie van uw initiatieven; neem contact op met de betreffende
overheidsorganisatie om zekerheid te krijgen over wat op uw situatie van
toepassing is
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