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i (BS)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Blom, Michele (BS)

woensdag 30 oktober 2019 09:12
Zijlstra, Halbe
RE: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing (granuliet)

Hallo Halbe
Dank voor de info. Ik laat t even uitzoeken.
Michele

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Zijlstra, Halbe & Bvolkerwesse(s.com&
Datum: dinsdag 29 okt. 2019 12:17 PM
Aau: Blom, Michele (BS) & grws.nl&
Ondenverp: FW: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing (granuliet)

Beste Michele,

De soap rond granuliet blijkt nog steeds niet afgerond. Zie onderstaande mail van een handhaver van RWS Zuid-NL
Ik heb de mail maar direct naar je doorgestuurd, want een subtiele benadering lijkt bij deze handhaver(s) niet te
werken. Ik hoop dat je hier wat aan kan doen.

Met vriendelijke groet,
H albe

Van: lmbontrup.com&
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 12:03
Aan: Zijlstra, Halbe &~ gvolkerwessels.com&
Onderwerp: FW: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing

H albe,

Zie onderstaande mail.

Ongelofelijkl Het is en blijft overduidelijk dat bepaalde personen binnen RWS Handhaving ver buiten hun boekje
gaan.
Het lijkt wel of er een interne strijd binnen RWS via ons gespeeld wordt.

Ik stel voor even telefonisch contact te hebben.

Groet,~
Prws.n(]Van: (ZN) [ma((to:

Verzonden: maandag 28 oktober 2019 17:27
Aan:
Onderwerp: FW: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing

Geachte



Op maandag 28 oktober 2019, heb ik een controle uitgevoerd bij het project Over de Maas.

Tijdens het bezoek is vastgesteld, en door u verklaard, dat de toegepaste deelpartij behorende bij de Bbk-melding
met kenmerk 504391.1 toegepast is in het diepe deel van de plas. Hiermee is deze partij niet meer
terugneembaar.

Verificatieonderzoek
Rijkswaterstaat Zuid Nederland wilt woensdag 30 oktober 2019 verificatie bodemonderzoek laten uitvoeren van
deze partij met Bbk-meldingsnummer 504391.1, bij het project Over de Maas.

Volgens uw planning zal dit het schip betreffen, welke een deel van de gemelde partij met Bbk-
meldingsnummer 504391.1 afkomstig Amsterdam komt leveren.

Vooruitlopend op deze monstername
U mag eerdere partijen op eigen verantwoordelijkheid toepassen in uw project, ik wil u er dringend verzoeken dat
u alle na vandaag, maandag 26 oktober 2019, toe te passen deelpartijen terugneembaar toepast in het project.

Toepassing partijen van deze melding na monstername in afwachting op resultaat
U mag op eigen verantwoordelijkheid de gemelde partij verder toepassen in uw project, ik wil u er nogmaals
dringend verzoeken dat u deze deelpartijen terugneembaar toepast in het project.

Analyse en beoordeling
Rijkswaterstaat laat de genomen monsters analyseren. De resultaten van de analyse worden vergeleken met door
u gemelde kwaliteit uit de milieuhygienische verklaring. Eventuele aanvullende parameters worden getoetst aan
de normen uit het Rbk.
Indien blijkt dat de kwaliteit van de verificatie overeen komt met de gemelde kwaliteit, dan vervalt het dringende
verzoek om de partij terugneembaar toe te passen.

Indien uit het verificatieonderzoek blijkt dat de kwaliteit niet overeen komt met de gemelde kwaliteit zal de
melding ontoereikend worden verklaard en zal er een bestuursrechtelijke maatregelen worden genomen om de
overtreding te laten beeindigen.
Als op dat moment blijkt dat de toegepaste partij niet terugneembaar is, zal dit gezien worden als het illegaal
toepassen van afval en zal naast bestuursrechtelijke maatregelen hier ook aangifte van gedaan worden.

Met vriendelijke groet,

Handhaver j Lean Practitioner

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen j Oostkanaaldijk 354a j 6541 CD Nijmegen j

Bezoekadres Maastricht j Avenue Ceramique 125 [ 6221KV Maastricht j

Postadres j Postbus 2222 [ 3500GE Utrecht

M +31(0)
E (Rrws. nl
I www.riikswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.

DISCLAIMER

De informatie verzonden met dit emailbencht is unsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor ti/dtge ontvangst daarvan. Afzender
attendeert erop dat de vertrouwelgkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.



The lnfonnabon contained in this communicabon is confidential and may be legally pnvileged. It is intended solely for the use of the individual or entrly to
whom lt is addressed and olhers authonsed to receive if lf you are not the intended recrpient you are hereby notified that any disclosure, copyrng, distnbution
or tatung any action in reliance on the contente of this informabon ls strlctly prohibited and may be unlawful. Sander is neither bable for Ihe proper and
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipf Please nota that the confidentlabty of e-mail
communication is not warranted.


