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(BS)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Brandsen, Cees (WVL)

dinsdag 29 oktober 2019 15:41
Blom, Michele (BS); Beuting, Diana (ZN)

RE: Dossier granuliet

Categorieen: lezen/niet geprint

Michele,

Diana en ondergetekende zijn het aan het invullen om dit onder controle te krijgen en houden.

De contactpersoon naar Bontrup blijven Ruud en mijzelf is mijn voorstel.

Zodra ons afd hfd terug is van de baggeraar dan komt er een mailtje met overzicht.

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.bfackberry.com)

Van: Blom, Michele (BS) & Rrws.nt&
Datum: dinsdag 29 okt. 2019 2:12 PM
Aan: Beuting, Diana (ZN) a,rws.nl&, Brandsen, Cees (WVL)
(BS) vs.nl&
Kopie: Kerkhof, May van de (ZN) a rws.nl&, Valkhof, Arno (ON) &

Ondenverp: RE: Dossier granuliet

11.1
Hallo Diana en Cees

a,rws.nl&, Slootmaker, Jaap

(arws.nnlt&

. Het zou mij en daarmee ons enorm helpen
als ik even een let stukje krijg waarin uitgelegd wordt welke processtappen gelopen moeten worden om te
beoordelen ofhet grsnuliet ook idd gestort kan worden. Van Diana begrijp ik dat alhoewel granuliet dus
gewoon grond is, het nog steeds geanalyseerd moet worden. Graag even helder beschrijven waarom dat zo
is en welke stappen dan genomen moeten worden. Ook graag jullie voorstel op welk niveau en die wie met
dit bedrijf gesproken gaat worden.
Ik hoor graag asap.
Groet
Michele

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

a rws.nl&, Valkhof, Arno (ON)

Van: Beuting, Diana (ZN) a,rws.nl&
Datum: maandag 28 okt. 2019 10:54 PM
Aau: Brandsen, Cees (WVL) rws.nl&, Sloonnaker, Jaap (BS)
03S) a rws.nl&
Kopie: Kerkhof, May van de (ZN)
Ondenverp: FW: Dossier granuliet

arws.nl&, Blom, Michele

a rws.nl&



Beste allemaal,

Zie onderstaande mail ter informatie. Ik houd jullie op de hoogte.

Groetjes,

Diana

Verzonden met BlackBerry Work
(www.bfackberry.com)

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Datum: maandag 28 okt. 2019 10:31 PM

:B 1 (,Di (zN) 8o
K p' (ZN) ()
Ondenyetp: Dossier granuliet

a vs.nl&

(ZN) & Pnvs.nl&

Hi Diana,

Vandaag is het eerste schip met granuliet van Bontrup gestort in de plas Over de Maas. Vanuit de daar actieve
milieu-organisatie (naam ben ik even kwijt, maar die weet uiteraard wel) zijn er eerder al
vragen gesteld met betrekking tot de (openbare) planning, waardoor bij hen bekend is dat er granuliet nu
toegepast gaat worden in de plas. Op vragen van de milieu-organisatie hieromtrent, hebben de collega's van
Handhaving laten weten dat de melding is beoordeeld en goedgekeurd en er vergunning is verleend voor het
toepassen van de gecertificeerde granuliet. Tevens heeft men laten weten dat er een milieu-hygienische toetsing
heeft plaatsgevonden op vaste parameters en dat er mogelijk vervolgonderzoek plaatsvindt. De milieu-organisatie
heeft laten weten (mondeling) een Wob-verzoek in te zullen dienen en een handhavingsverzoek te zullen doen.

Ondertussen zijn de bevindingen van de milieu-hygienische toets aan WVL ter toetsing gestuurd. Hieruit is
teruggekomen vanuit WVL dat de resultaten van het milieu-hygienisch onderzoek onvoldoende worden geacht en
dat er nader onderzoek moet plaatsvinden op andere dan de vaste parameters, aangezien er andere
(ongewenste/niet toegestane) stoffen in het granuliet kunnen zitten. Dit onderzoek wordt door een extern
onderzoeksbureau uitgevoerd. Dit bureau kan woensdag pas starten met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in
beslag zal nemen. In de tussentijd zou vanmiddag aan de schepen met de lading granuliet, een aanwijzing
worden gegeven dat er bemonsterd gaat worden en dat hun lading nu op een bepaalde plaats in de plas gestort
moet worden (aan de kant in een ondieper gedeelte), dat mocht de partij nog uit de plas moeten worden
teruggenomen, dit mogelijk is. (Wanneer de partij in de diepe put wordt gestort, is dit niet meer reversibel).
Wanneer het onderzoek uitwijst dat er geen ongewenste stoffen in de partij zitten, zal de partij alsnog in de diepe
put kunnen worden gestort en hebben we onomstotelijk vastgesteld dat we op de juiste wijze hebben getoetst en
onze taak en bevoegdheid naar behoren hebben uitgevoerd.

Mocht ik een en ander onvoldoende hebben toegelicht, of niet helemaal juist hebben geinterpreteerd, dan hoop ik
dat mij zullen aanvullen. Hartelijke groet,

May


