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Van: bontru .com&
Verzonden: dinsdag 29 oktober 201912:07
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) & rws.nl&

Onderwerp: FW: Verificatieonderzoek en terugneembaa rheid toepassing

Ruud,

Zie onderstaande mail, ze gaan gewoon door.

11.1

Ik stel voor telefonisch contact te hebben.

Met vriendelijke groet,

rws.nl]Van: (ZN) [
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 17: 27
Aan: Herman van der Linde
Onderwerp: FW: Verificatieonderzoeken 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 bodemonde rzoek laten
uitvoeren van deze partij met Bbk-meldingsnummer 504391.1, bij het project Over de Maas.

Volgens uw planning zal dit het schip Allegonda 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,

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

Bezoekadres Maastricht
I
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I

6221KV Maastricht I

Postadres I Postbus 2222 I 3500GE Utrecht

M +31(0)6
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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.
Woensdag- en vrijdagmiddag zijn mijn vaste vrije middagen


