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Onderwerp

Beschikking

Geachte heer Van der Heijden,

De directie RWS Leefomgeving, afdeling Bodem+, voert rijkstaken uit, ondersteunt provincies
gemeenten en waterschappen en assisteert ministeries bij het bevorderen van duurzaam gebruik
van de bodem.

Eén van de hierboven bedoelde taken is de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit en de
Regeling bodem kwaliteit.

Aanvraag
Van ABV Haukes Inspectiediensten 8.V., Molenveldlaan 110,6523 RM NIJMEGEN (hierna de
aanvrager) is op 8 december 2016 een aanvraag ontvangen om erkenning voor de
werkzaamheid "Controle van de staat van een werk" in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onderq van de Regeling bodemkwaliteit.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende verrichtingen:
- SIKB 6900 - 6902 - Controle staat van het IBC-werk
Het verzoek tot wijziging van de erkenning heeft betrekking op:
- Adreswijziging van de organisatie

Procedure
De aanvraag is getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.
Bij de toetsing zijn met name de volgende criteria van belang:
1) De aanvrager is conform artikel 2.2, lid 1 van de Regeling bodemkwaliteit in het bezit van

een certificaat conform de in artikel2.T van de Regeling bodemkwaliteit aangewezen
normdocumenten.

Op basis van de bij de aanvraag overgelegde informatie en het door de directie RWS
Leefomgeving, afdeling Bodem+, ingestelde onderzoek leidt de toetsing aan bovenstaande
criteria tot het volgende oordeel:
1) De aanvrager is in het bezit van een geldig certificaat, afgegeven door Raad voor

Accreditatie.
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De toetsing rechtvaardigt de conclusie dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de
aangevraagde erkenning voor de werkzaamheid "Controle van de staat van een werk" in het
kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit
Op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit wordt de erkenning van ABV Haukes
Inspectiediensten 8.V., gevestigd te Molenveldlaan 110, 6523 RM NIIMEGEN, van 20 maart
2015 met kenmerk bro-22361-23493, gewijzigd als bedoeld in artikel 9 van het Besluit
bodemkwaliteit voor de werkzaamheid "Controle van de staat van een werk" zoals vastgelegd in

bijlage 1 bij deze beschikking voor de volgende verrichtingen:

- SIKB 6900 - 6902 - Controle staat van het IBC-werk

De erkenning gaat in op 15 december 2016 en geldt voor onbepaalde tijd
Dit besluit is bij Bodem+ geregistreerd onder nummer Kui-2236L-28009.

Hoogachtend,
De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken,
namens deze,

v* lP
drs. ing. E.R. van der Wel
Afdelingshoofd Bodem+ Uitvoering

Bezwaar
Indien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, dan kunt u binnen zes weken na verzending
van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:
De Minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-
Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232,3500 GE Utrecht, onder uitdrukkelijke vermelding
van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.

Melding wijzigingen
Indien er een wijziging optreedt in de gegevens zoals vastgelegd in de bijlage bij de beschikking
dient u een wijziging van de erkenning aan te vragen.

Publicatie
Publicatie van de gegevens omtrent erkenningen en bijhorende ceftificaten geschiedt via de
website van Bodem+ : www.rwsleefomgeving.nl/bodemplus.
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Bijlage 1 bij beschikking erkenning Besluit bodemkwaliteitx

Besluitnummer
Erkende instantie
Vestigingsadres

Kui-22361-28009
ABV Haukes Inspectiediensten B.V.
Molenveldlaan 110, 6523 RM NIIMEGEN

Werkzaamheid Controle van de staat van een werk
Ingangsdatum erkenning 15 december 2016
Einddatum erkenning onbepaald

De erkenning geldt voor de volgende verrichtingen:
- SIKB 6900 - 6902 - Controle staat van het IBC-werk

* Indien er een wijziging optreedt in bovenstaande gegevens dient u een wijziging van de
erkenning aan te vragen.
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