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n (BS)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Brandsen, Cees (WVL)

dinsdag 5 november 2019 21:44
Blom, Michele (BS); Beuting, Diana (ZN)

RE: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing (granuliet)

Categorieen: beantwoord Michele

Michele,

Goed geheugen. Maandag is maar een deel van de onderzoeksgegevens binnengekomen,
begreep ik. Nu wordt het laatste deel dinsdag/woensdag verwacht en moet dan bekeken worden.
Zodra we feiten hebben komen we in de lucht naar je.

11.1

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Blom, Michele (BS) a,rws.nt&
Datum: dinsdag 05 nov. 2019 9:30 PM
Aau: Brandsen, Cees (WVL) arws.nl&, Beuting, Diana (ZN)
Ondervvmp: FW: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing (granuliet)

a rws.nl&

Hallo Cees en Diana
Kan t zijn dat ik jullie uitzoek actie heb gemist? Ik weet dat 1 van jullie mijnheer verteld dat ik maandag een
stuk zou krijgen. Maar ik kan t niet vinden. Klopt dat?
Groet
Michele

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

arws.nt&Van: Blom, Michele (BS)
Datum: dinsdag 29 okt. 2019 I:59 PM
Aau: Blom, Michele (BS) a,rws.nt&
Ondervverp: FW: Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing (granuliet)

Prws.nl]Van: (ZN) [mailto:
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 I

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)6
E rws.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 emadbencht is uitsluitend 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 bidige ontvangst daarvan. Afzender
attendeert erop dat de vertrouwelgkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communicabon is confidential and may be legally pnvileged It is intended solely for the use of the indwidual or entily to
whom it is addressed and others authorised to receive rl. If you are not the intended reciptent you are hereby notiged that any disclosure, copying, distribution
or taking any action in reuance on the contente of this information is strictly prohibited and may be unlawful Sander is neither liable for the proper and



complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipf Please nota that the confidentiahty of e-mail
communication is not warranted.


