Nieuwsbrief.

Geachte relatie,
D.m.v. deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.

Meldpunt Bodemkwaliteit.
Volgens de Wet moet iedere toepasser van grond een melding doen bij het Meldpunt
Bodemkwaliteit. Dit geldt zowel voor het toepassen van grond/zand als voor het afvoeren van grond
van een bepaald werk.

Afvoeren grond.
Voordat een partij grond kan worden afgevoerd dient er eerst een schone grondverklaring
worden overlegd waaruit blijkt wat de samenstelling is van de betreffende partij en hoe het
geclassificeerd is. Deze verklaring heet een AP04. Zonder de AP04 kan en mag de grond niet
vervoerd of toegepast worden. Is de grond dermate verontreinigd met vreemde stoffen dat
deze niet vrij toepasbaar is dan dient de partij gestort te worden bij een erkende
verwerkingsinstallatie.
Tot zover is dit voor iedereen duidelijk.
Toepassen van schoon zand in een werk.
Hetzelfde geldt ook voor de toepassing van een partij zand in uw werk.
Ook hier bent u verplicht om 5 werkdagen voordat u met het werk begint een melding te
doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.
Indien u zand bij ons betrekt en wilt dat wij dit franco werk leveren dan moet u het
Meldnummer wat u gekregen heeft bij uw melding aan ons doorgeven. Iedere vracht zand
moet voorzien zijn van een begeleidingsformulier waarop een verwijzing naar uw melding
staat. (Meldnummer)
Indien dit nummer/verwijzing er niet op staat vermeld zijn wij, volgens de Wet, strafbaar! Dit
geldt tevens voor u als toepasser!

Handhaving.
Ons bedrijf is geïnformeerd over deze extra handeling door de Omgevingsdienst Groningen
waarbij zij duidelijk aangegeven hebben om dit jaar meer op partijen zand te gaan
controleren en hier op te handhaven.
Dat betekent dus forse boetes als niet aan de richtlijnen van de Wet inzake grondstromen
wordt voldaan.
Plicht.
Wij vinden het onze plicht om u, als opdrachtgever en toepasser van grond, hier op te wijzen
zodat we allemaal op de hoogte zijn van wat er speelt in deze problematiek.
Indien u vragen heeft over deze materie verwijzen wij u door naar de website Meldpunt
bodemkwaliteit, hier wordt precies uitgelegd hoe dit bij Wet geregeld is en welke stappen u
moet ondernemen.
Uw werkvoorbereiders en uitvoerders.
Het is derhalve belangrijk voor uw inkopers, werkvoorbereiders en uitvoerders om hiervan
op de hoogte gesteld te worden zodat zij tijdelijk actie(melding) kunnen ondernemen. Het
voorkomt veel problemen als alles goed geregeld is voor aanvang van uw project.
Niet melden maar toch leveren?
Bij het niet tijdig melden maar toch zonder meldnummer in uw opdracht leveren van zand
op uw werk, zullen eventuele kosten ten gevolge van controle en handhaving bij u in
rekening worden gebracht.

Wij, Mechielsen Oldehove BV, zijn zeker niet blij met deze ontwikkeling en zullen in overleg
gaan met andere partijen om tot een werkbare oplossing te komen. Voelt u zich geroepen
om hier een rol in te spelen dan houden wij ons van harte aanbevolen en kunt u contact met
ons opnemen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het KIWA certificaat van ons zanddepot
Starkenbergh te Aduard. Dit kunt u gebruiken bij het aanmelden van uw partij zand. Tevens
is dit certificaat te downloaden op de site van Starkenbergh.(www. Starkenbergh.nl)
Wij hopen u hiermee op een juiste manier ingelicht te hebben en als zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen zullen wij u dit onmiddellijk melden.
Directie Mechielsen Oldehove BV

