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Geachte heer De Groot,
Op 28 maart 2019 heeft Bunnik Milieutec B.V., A. van Leeuwenhoekweg 6, 2408
AM ALPHEN AAN DEN RIJN een aanvraag voor wijziging van de erkenning met
besluitnummer par-01535-19254 ingediend. Deze aanvraag heeft betrekking op
erkenning voor de werkzaamheid "Verwijderen, onklaar maken en installeren
ondergrondse opslagtanks, leidingen en appendages" in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder m van de Regeling
bodemkwaliteit, in het bijzonder beoordelingsrichtlijnen:
- K904 - Tanksaneringen
De reden voor wijziging is:
- Adreswijziging van de organisatie
Wettelijk kader
Onze Ministers kunnen op grond van artikel 12 Besluit bodemkwaliteit op
aanvraag een erkenning wijzigen.
Beoordeling
Uw aanvraag is beoordeeld en voldoet aan de eisen van artikel 11 Besluit
bodemkwaliteit.
Besluit
Op grond van artikel 9 van het Besluit bodemkwaliteit wordt de erkenning
verleend met onderstaande gegevens:
Besluitnummer
Erkende instantie
Vestigingsadres
DEN RIJN

Kui-01535-33032
Bunnik Milieutec B.V.
A. van Leeuwenhoekweg 6, 2408 AM ALPHEN AAN

Werkzaamheid
ondergrondse opslagtanks,
Ingangsdatum erkenning
Einddatum erkenning

Verwijderen, onklaar maken en installeren
leidingen en appendages
3 april 2019
voor onbepaalde tijd

RWS Ongeclassificeerd

1/2

De erkenning geldt voor de volgende beoordelingsrichtlijnen:
- K904 - Tanksaneringen
Hoogachtend,
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,
namens dezen,
afdelingshoofd Bodem en Ondergrond
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Ir. G.L. Boerekamp
Deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met
betrouwbaarheidsniveau 4 (PKI-certificaat). De handtekening is zichtbaar
linksboven op de eerste pagina van het document.
Als u in het document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op
betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar
kunt u dan digitaal inzien. Daarvoor heeft u minimaal Adobe reader XI nodig. Wij
raden u aan te allen tijde een digitale handtekening op betrouwbaarheid te
verifiëren.
Wilt u meer weten over het PKI-certificaat en de niveaus? Ga dan naar
http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid.
(Logius is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties)
In de wetgeving is sinds 2012 geregeld dat een elektronische handtekening met
gekwalificeerd certificaat, zoals het PKI-certificaat, gelijkgesteld is aan een
handgeschreven handtekening.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na verzending
van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, afdeling BJV Expertise, Postbus
2232, 3500 GE Utrecht, onder uitdrukkelijke vermelding van "Bezwaarschrift
Bodem en Ondergrond" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Melding wijzigingen
Als er een wijziging optreedt in de gegevens zoals vastgelegd onder het kopje
Besluit, dient u een wijziging van de erkenning aan te vragen.
Publicatie
Op grond van artikel 9 vierde lid van het Besluit bodemkwaliteit worden lijsten
met erkende personen en instellingen beschikbaar gesteld via
https://www.bodemplus.nl.
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