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Vani Splittteif, Ruud (WVL)
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Dag Ruud,
Zie hieronder. Ben jij op de hoogte van de rriilieu hygienische toets door WVL?
Or,

Vani Blom, Michele (BS)
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 7itl
Aant (BS); Koenders, D!dan (BS);
Laiderwerpi PW: Dossier granuliet

(BS); Aland, Nel (BS)

Allen,

Goed om dz dossm in de gaten te jouden.
Jjrmer met m lmetene aoorrhrienog'bs op de tootge a, m reet grg ekaar mlinroeren
Groet
h jnbek

Verzoeden aat BbckBeny Work
(nmm b lackbeny con(l

Van: Bbm hfaMe (BS) &m&bete bbrnjjrws nD
Datum: dasdag 29 okt 2019 7 PS Ahf
Aan: Beubng, Dans (ZN) & gzws oD, Brandsen, Cees (tpyh) & @rw» oD, 8 oobnaker, Jaap (BS) &

Knpie : Kerkhof, hfay vm de (ZN) & ffbrws nt, Valkbof, Arno (ON) & grws nD, Kalfs, Nelly (ON) &

Ondernsrp: RE Dossm granubet

Ddws oD
t((pas st

Ok dark goed te storen

Verzonden rw:t BbckBeny Wodc
(nsrsr blackbeny coni)

Tan: Beutmg, Dnaa (ZN) & ~s nD
Datum: maandag 21! okt 2019 1054 Pfd
Aan: ftandsen Cees (18%1.) « idrws nD, Slootmaker, Jaap (BS) &

JONe:V kb f,hbyvmd (ZN)& tBrn s «D, Valkbof, Arno (ON) &

Ondernerp: FW Dossar granuba

1Brwr nt, Bom, hfabele (BS) «

pms nl»

Beste alknaal,

Z» ooderstamde mail ter zdonmne Jk boud pdbe op de toofge

Groebes,

Verzonden aat BbckBeny Wrnk
(n&vw.bbckbwrv comi

Tan: Kerkhof hlay run de (ZNj & Bdws
Datum: maaadag 28 okt 2019 1031 Plvf

.Lan: Bnrhog, Dnm (ZN) & t(prws oD
Knpie : (ZN) & L?bta s nt,
Ondernerp: Dossm graaubet

(ZN) & OPn s.nt

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 g ranuliet nu toegepast gaat worden in de plas. Op vragen van de
mlieu-organisatie hieromtrent, hebben de mfega's van Handhaving laten weten dat de melding is beoordeeld en goedgekeurd en er vergunning ls verleend voorbat toepassen van de
gecertiTimerde granuliet. Tevens heeft men laten weten dat er een milieu-hygienische toetsing heelt plaatsgevonden op vaste parameters en dat er mogelijk vervolgonderzoek plaatsvindt De
mlieu-organisatie heeft laten weten (mondeling) een Wob-verzoek in te zullen dienen en een handhavingsverzoek te zullen doen.

Dnde*ussen tijn de bevindingen van de milieu hygienische toets aan WVL te r toetsinp gestuurd. Hieruit is teruggekomen vanuit WVL dat de resultaten van het mgte u*?g!en!ad? 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
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 getoetsten onze taak en bevoegdheld naar behoren hebben uitgevoerd.

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

May


