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Van: raniet-im ort.nl&
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 13:47
Aan: - DGRW Pminienw.nl&;

rws. nl&

Onderwerp: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

(WVL)

Beste

Wij hebben jullie concept notitie ontvangen. Graag bespreken wij deze op 12 juli om 12:30 in

Den Haag, en ik zullen aanwezig zijn.

Met grote verbazing hebben wij onderstaande mail ontvangen.
Het kan toch niet zo zijn dat in dit stadium een concept al voor waarheid aangenomen wordt
en zelfs formeel wordt ingezet.

Wat ons betreft is dit concept geen onafhankelijke- en gedegen analyse en zelfs suggestief.
ln dit concept wordt de verkeerde conclusie getrokken.
De afspraak 12 juli kunnen wij waarderen, nogmaals willen wij onderstrepen dat wij al meer
dan een jaar de juiste informatie willen aanleveren en nu wederom worden geconfronteerd
met onjuiste uitspraken die leiden tot verkeerde conclusies. Inmiddels komt ons bedrijf tot
stilstand, lees de wegenbouw.

Hierbij vragen wij jullie advies.
Hoe kunnen wij op dit moment verder met onze bedrijfsvoering?

Met vriendelijke groet,

brabob.nl&Van:
l

Brabob
Datum: 18 juni 2019 om 15:14:56 LEST
Aan: l Brabob & Cabrabob.nl&
Kopie:

l
Brabob brabob.nl&

Onderwerp: FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Dag~
Bij deze de beoordeling t memo van de melding betreffende granuliet.

Met vriendelijke groet,



(ZN)

(ZN)

Van: (ON) &

Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 15:01
Aan: b ra bob. nl &

CC: (ZN) & rws. n I &;

(ZN) & rws. nl&;

(ZN) & rws. nl&

Onderwerp: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

rws.nl&;

rws. n I &;

Geachte melder,

Op 14 juni 2019 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, afdeling
Bodem+ een melding ingediend in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 493968.0 en zaaknummer RWSZ2019-
00008883

~ De partij is afkomstig van Amerikahaven te Amsterdam (Graniet Import Benelux)
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Over de Maas
~ De omvang van de partij is 6.000 ms

~ De periode van de toepassing is 26 juni 2019 tot en met 31 december 2021

Ten aanzien van uw melding en bijgevoegde documenten en/of bewijsmiddelen maak ik de volgende
opmerkingen:

~ Granuliet wordt overeenkomstig de uitleg in bijgevoegde memo gezien als niet vormgegeven
bouwstof en valt derhalve niet onder de definitie van grond. Het materiaal komt niet in

aanmerking voor toepassing in GBT Over de Maas
~ Hierbij wil ik opmerken dat reacties, aanvullende bevindingen, -onderzoek, -berekeningen,-

toetsingen en onderbouwingen integraal opgenomen moeten worden in de rapportage.
Losbladig aangeleverde stukken met betrekking op het onderzoek en de rapportage worden
niet geaccepteerd.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals
door u aangegeven en beschreven voldoen niet aan de regels van het BBK. Om uw melding voor
toepassing toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de
ontbrekende informatie aan te leveren. U kunt dit doen door, elektronisch via Agentschap NL, een
wijziging op uw melding aan te geven. Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat
u met een ontoereikende melding bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in strijd met het
BBK. Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zal ik gebruik maken van de mij ter beschikking
staande bestuurlijke enlof strafrechtelijke handhavingsmiddelen.

Deze e-mail is geen besluit in de zin van de AWB en kan geen bezwaar op worden gemaakt.

Als u vragen heeft over deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.


