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Verzonden trut BlackBeny Work
(wsvsv.biackbeny.comj

Van: (BS) a,nvs ab
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Verzonden met BlackBerry Work
(sul.blackberrv.com)

anvs.ntsVau: (wsT,)
Datum: dinsdag 11 feb. 2020 10.00 Phl
Aan: (BS) ',nvs nt&,

(W(L) a,rss s nts
Oudesssvtpr FW: BEDRIJFSYERTROUWELIJKF)V: Grauuhet versse 3.1

(W(T.) a.rws uts, Sphtthoff, Ruud (W\'L) s nl&, Q

Beste allen,

TER INFO: deze tussenintbrmatie stuur ik vast even door mdat jullie weten dat dit speelt, in de tweede helft van deze week hoop k met een
definitieve/gedetailleerde reactie te komen nadat er enkele specialisten van mijn akte)ing er naar gekeken hebben;

Wordt vervolg...

PS: "Ik

Groet~
Verzonden tmt BlackBeny Work
(wwv.blackbenv.com)

a,nvs ol&Vaa: Kerkhof, hlay van de (ZN)
Datum: dandag 11 feb. 2020 5 :39 Pht
Aau: (W(T,) arws nts
Kopie : (ZN) frzrws nt&, (ZN) &~frziws nts

Oude me rpf BEDRIJFSVERTROUWEUJK FW: Graauhet versre 3.1

Zojuist spraken we elkaar over het gegeven dat we de resultaten van de tweede monstemmm hebben ontvangen (dit is nog een concept versie van de mstitie). Zo ver
ik dit kan interpreteren

Ik begrijp
Aangezien WVL is aangewezen ah coordinereode dienst, leg ik dit aanje voor. We spraken af datje hier op

terugkom maar dat de prioriteit nu eerst bij andere onderdelen van het dossier ligt. Hartehjke groet, 11.1
May

Verzonden met BlackBeny Work
(wwv.blackbenv.com)



Vsu: (ZN)
Dstuut: dinsdag 11 feb. 2020 458 PM
Asa : Kerkhof, kfsy vsu de (ZN)
Oudernvrp: Orsnuhet verste 3.1

arws njs

rsrvs uj&, (ZN) iBrws.ol&

May en Q,
lleb ~gevraagd om commentaar/inbreng.
tfeb hem nog niet gesproken.

Regeling bodemkwaliteit 'handhavings'factor:

Voor bouwstoffen is dit:
Artikel 3.8.2. Onderzoek in het kader van de handhaving
1 Een onderzoek in het kader van de handhaving van de eisen in artikel 28, eerste hd, onder b, van het besluit, wordt vemcht overeenkomstig artikel
3.4.1.
2. 8ij een onderzoek als bedoeld in het eerste lid, wordt beoordeeld:

a. de partij als geheel, zoals aangegeven op de milieuhygienische verklaring of de afleverbon;
b. de partij zoals ter plaatse aanwezig bij de producent;
c. de partij zoals toegepast in het werk, of
d. een onderdeel van de partij, waarbij dit onderdeel ten mmste 10.000 ton bedraagt.

3 Er is sprake van een overtreding van artikel 28, eerste lid, onder b, van het besluit, indien het in het eerste lid bedoelde onderzoek uitwijst dat de
maximale waarden, bedoeld in artikel 3.3.3, eerste lid, met ten minste een factor 1,4 worden overschreden, ongeacht de variatie in het
onderzoeksresultaat ten gevolge van de mate van heterogeniteit van de partij.

Voor grond is dit:
Artikel 4.13.1. Onderzoek in het kader van de handhaving
1 Een onderzoek in het kader van de handhaving van artikel 37, eerste lid van het besluit wordt verricht overeenkomstig artikel 4.3.3.
2 Er is sprake van een overtreding van artikel 37, eerste lid van het besluit, indien het in het eerste kd bedoelde onderzoek uitwijst dat de maximale
waarden, bedoeld in artikel 4.2.2, met ten

minste een factor 1,4 worden overschreden, ongeacht de variatie in het onderzoeksresultaat ten gevolge van de mate van heterogemteit van de
partij.

Met vriendelijke groet,

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

Bezoekadres Maastricht I Avenue Ceramique 125 j 6221KV Maastricht j kamer~
Postadres

I
Postbus 2232 I 3500GE Utrecht

M +31
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.


