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Dag

Ter info. Jk neem je even mee in de recente ontwikkeling van het g ranuliet dossier.
Bijgaand i) een memo van Peter Heij, ii) de renate van Michele Blom hierop, en iii) onderstaande email van RWS ZM.

Stukken s.v.p. niet verder verspreiden.

Gmeten,

Van: Bom, hfnMe (BS) & ((re s nt»
Dataml dmsdag 29 okL 2019 7 08 fsM
dan: Bcubng, Ihma (ZN) & Lf(f&s nD, Brandsen, Cees (18&Z) & (brws uD, Slootmaker, Jaap (BS) &

Kopie: Kerkhof, May vaa de (ZN) & Orws at, Valkbof, Arno (ON) & fBrrrs,nD, Kalfs, Nelly (ON) &

Ondarnarp: RE Dossm Branubat

Ok denk goed te 'n'eren

Verzonden nut BbckBeuy Work
(umw bla~ckb com)

Van: Baubng, Duns (ZN) & BBJvs nD
Datum:mamda828okt 20191034plrf
Ram Jkandsmz Cees (WG.) & gnvs st, Sbotmaker, Jaap (BS) &

Knpia : Kerkhof, hfay san de (ZN) & fBrws nt, Valkbof, Arno (ON) &

Ondarnarp: Fiy. Dossm grauubet

fBrws nD, Bom, 1 hekels (BS) &

grws nD
fBfen nt

Beste afiernaa(

Z» ouderstaarde nud ter sdbnranm Ik boud pdbe op de han(ge.

Groetjes,

Verzonden ru:t BbckBeuy Wodc
(umw biackbeuv coru)

Van: Kerkhof, May sou de (ZN) & @rws
Datum: maaadafi 28 okt 2019 1031 Phf
Ram Bautmg, Dum (ZN) & fk(ws nD

Knpia : (ZN) & (Bf&s nt,
Oadarnarp: Dossur Branubet

(ZN) & (Rfws ol

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, waardaor bij hen bekend is dat er granuliet nu toegepast gaat worden in de plas. Dp vragen van de
rrilieu-organisatie hieromtrent, hebben de mllega's van Handhaving laten weten dat de meiding is beoordeeld en goedgekeurd en er vergunning is verleend voorbat toepassen van de
gecertificeerde granuliet. Tevens heeR men laten weten dat eraan milieu-hygienische toetsing heelt plaatsgevonden op vaste parameters en dat er mogelijk vervolgonderzoek plaatsvindt. De
rrilieu-organisatie heeft laten weten (mondeling) een wob-verzoek in te zullen dienen en een handhavingsverzoek te zullen doen.

Onde*ussen zijn de bevindingen van de milieu hygienische toets aan WVL ter toetsing gestuurd. Hieruit is teruggekomen vanuit WVL dat de resultaten van het milieu*ygienisch 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 dooreen

extern

onderzoeksbureau uitgevoerd. Dit bureau kan woensdag pas starten met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in beslag zal nemen. tn 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 gesto*, is dit niet meer
reveraibel). 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 getoetsten onze taak en bevoegdheid naar behoren hebben uitgevoerd.

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

May


