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Kant goed, rk bespreek imt~ en zoeken een werkserdeliogen die recht doet aan wat er nodig is

Van: Alaud, Nel (BS) ~rws uts
Datum: donderdag 31 okt. 2019 7:43 Ajst

Oudenmrpr RE: Dossier grauuhet

Begrijp dat~op de hveede band meedoet ..

11.1

Verzonden rret BlackBerry Work
(svww.bjackbe~com

Van: (BS) anvs ut&

Datum: donderdag 31 okt. 2019 7:30 Aht
Aen: (BS) ~arn s nts
Ondenwsp: RE: Dossier grauuliet

Ha dank. Nee, uog niet. Ik zoek bem even op vandaag

Veu: Alend, Nel (BS) ~anvs nts
Datum: donderdag 31 okt. 2019 727 AM

Aan: (BS) 'aisvs rit&

Oudenmrp: FW: Dossrer greuuhet

Ha ~ter inkt. Weet niet o ~je al benaderd lreeR.

Verzonden trut BlackBerry Work
(wssw.blackberrv.com)

Ven: (BS) 'gnvs rd&

Datum: dmsdeg 29 okt. 2019 9 13 Aal
Aan: Alaud, Nel (BS) ~arws ut&,

Ondenwrp: RE: Dossier granuket
(BS) anvs.uts

En welkcht ten overvloede, ik ben inhoudelijk betrokken bij dit dossier. Gr~
Van: Aland, Nel (BS)
Verzonden: 29 oktober 2019 7:22
Aant (BS)
CC: )
Onderwerp: FW: Dossier granuliet

Dag~ ivmnssgelijke media aaodacht. Q is al aangehaakt door Michele.

Het is wenselijk voor 'stojfen'en persoon bij conmunicatie aan te wijzen
Ik zie dat michele,~ al min ofmeer heeR gezien ah betmkkene.
~ligt voor de baud maar boor ook graagjomv beeld.

Groet nel

Verzonden met Blacld)erry Work
(svsvsv.bjackberrv.comg



Van: Blom, Michele (BS) airsvs rd&

Datum: dmsdag 29 okt. 2019 7:10 AM
Aan: (BS) a,rws nts, Koenders, Dylsn (BS)

arws nl&

Ondenw rp: FW: Dossrer grsnubet

a,rws nt&, (BS) rn.rw s nt&, Akutd, Nel (BS)

Allen,

Goed om dit dossier in de gaten te houden
I)neer niet in hoeverre woordvoering/bs op de hoogte is, zo niet grg elkaar injbrnaren
Groet
Mi:hele

Verzonden met BlackBerry Work
(wwsv.bleekheid.com)

Van: Blom, hhchele (BS) anvs nt&

Datum: dmsdag 29 okt. 2019 7.08 AM

Asn: Beutmg, Duns (ZN) a nvs nt&, Brsndsen, Cees ()VAT.)

Kepie : Kerkhof, h1ay vsn de (ZNi itnvs.nl&, Valkhof, Amo (ON)
Ondernvrp: 1': Dossier grsnuhet

Pa.tws nl&, Slootmsker, Jaap (BS) nrws rttv
s rws nl&, Kslfs, Nelly (ON) ~fgnvs.nts

Ok dank goed te weten

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackbenv.corn)

Van: Beutmg, Diana (ZN) anvr nb
Datum: maandag 28 okt. 2019 10 84 PM
Asn: Brandren, Cees (WtT) (anvr nt&, Slootmsksr, Jaap (BS)
Kopie : Kerkhof, h1sy vsn de (ZN) anvs nt&, Vslkhof, Amo (ON)
Ondenmrpi FW. Dosswr grauuket

tkrws.nts Blom Michele (BS)
tRrws nt&

unvs nl&

Beste allemaal,

Zie onderstaaode mail ter injbrmatie. Ik houd jullie op de hoogte.

Groetjes,

Diana

Verzonden nat BlackBerry Work
(vnvsv. bjackbenv.cum)

iunvs nl&Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Datum: mssudsg 28 okt. 2019 1031 PM
Aan: Beutmg, Diana (ZN) arws nt&

Kopie : (ZN) a,rws nl&

Ondenwrpi Dossm granuhet
(a,rws.nts

tfi Diana,

Vandaag is het eerste schip met granuliet van Bontrup gestort in de plas Over de Maas. Vanuit de daar actieve milieu-orgamsatie (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 miheu-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 miheu-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 dooreen extern onderzoeksbureau uitgevoerd. Dit
bureau kan woensdag pas starten met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in beslag zal nemen. Jn de tussentild 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 mogehjk is. (Wanneer de partij m de
diepe put wordt gestort, is dit niet meer reversibel). Wanneer het onderzoek uitwijst dat er geen ongewenste stoffen m 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
aanvullen. Hartelijke groet,

mij zullen

May


