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Aanvufend ter info eerste mail ZN aan Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www b lackberrv c om)
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1 at Spbtthoff, Ruud (WVL)
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Ruud,

Ik zag jouw naam er niet bij staan

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberrv com)

V : Bl m, Mehele (BS) toms. 0
D t :d d g29 kt 2019708AM
A ar Bsuting, Diana (ZN)
K pi ; Kerkhof, May an de (ZN)
0 d ~rpr RE: Dossier granubet

Brandsen, Cees (WVL) Mr s nD, Slootmsker, Jaap (BS& (Rr s.nt
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Ok dank goed te weten

Verzonden met BlackBerry Work
(www.b lackberrv c om)
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Beste allemaal,

Zie ondemtaande mail ter atformatw. Ik houd jullie op de hoogte.

Groetjes,

Verzonden met BlackBerry Work
(www bhckberrv com)
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Hi 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 kwot, maar die weet ~en/of~
uiteraard wel) ziln er eerder al vragen gesteld met betrekking tot de (openbare) planmng, waardoor ho hen bekend n dat er granuliet nu toegepast gaat worden in de plas. Op vragen van de
mil au orgamsate hieromtrent, hebben de cogega s van Handhaving laten weten dat de melding is beoordeeld en goedgekeurd en er vergunning is verleend voor het toepassen van de
gecerbnceerde g anul et. Tevens heeR men laten weten dat eraan milieu-hyg emsche toetsing heeR plaatsgevonden op vaste parameters en dat er mogelnk vervolgonderzoek plaatsvindt. De
mtlteu-orgamsatte heeR laten weten (mondeling) een Wob-verzoek tn te zullen dtenen en een handhavtngsvemoek te zullen doen.

Ondertussen zijn de bevindingen van de milieu-hygtemsche toets aan WVL ter toetstng gestuurd. Hteruit ts teruggekomen vanutt WVL dat de resultaten van het mtlteu-hygienisch onderzoek
onvoldoende worden geacht en dat er nader onderzoek moet plaatsvtnden op andere dan de vaste parameters, aangezien er andere (ongewenste/met toegestane) stoffen tn het granultet kunnen
z tten. Dt onderzoek ordt dooreen extern onderzoeksbureau u tgevoerd. D t bureau kan woensdag pas starten met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in beslag za&nemen. In de tussentild zou
vanmiddag aan de schepen met de lading granul et, een aanwgzing 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 tn een ondteper gedeelte), dat mocht de parttj nog utt de plas moeten worden teruggenomen, dtt mogelijk ts (Wanneer de parti»n de dtepe put wordt gestort, ts dtt met meer
reverstbel) Wanneer het ondetzoek uttwgst dat er geen ongewenste stoffen tn de partn zttten, zal de partg alsnog in de dtepe put kunnen worden gestort en hebben we onomstotelgk vastgesteld
dat we op de Juiste woze hebben getoetst en onze taak en bevoegdheid naar behoren hebben uitgevoerd.

Mocht ik een en ander o voldoende hebbe toegelicht, of n at helemaalluist hebben gelnterpreteerd, dan hoop ik dat Wen/of~ mg zullen aanv gen, Hanelilke groet,

May


