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Beste allemaal,

Zw onderstaande mal( ter jofonrntw. Ik boud Jugie op de hoogte.

Groetjes,
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Hi Diana,

Vandaag is het eerste schip met gra naliet van Bontrup qestort in de plas Over de Maas. Vanuit de daar actieve milieu orgamsatie (naam ben ik even kwilt, maar die weet
uiteraard wel) zon er eerder al vragen gesteld met betrekking tot de (openbare) planmng, waardoor bg hen bekend is dat er gra naliet nu toegepast gaat worden in de plas. Op vragen van de
m leo-oraamsatie h eromtrent, hebben de cogeqa's van Handhav ng laten weten dat de meld na is beoordeeld en aoedaekeurd en er veraunn nq s verleend voor het toeoassen van de
gecertificeerde granul et. Tevens heeR men laten weten dat eraan milieu-hyg qmsche toetsing heeR plaatsgevonden op vaste parameters en dat er mogelgk vervolgonderzoek plaatsvindt. De
milieu-orgamsatie heeR laten weten (mondeling) een Wob-verzoek in te zullen dienen en een handhavingsverzoek te zullen doen.
I
Ondertussen zijn de bevindinqen van de mifieu-hyq&emsche toets aan WVL ter toetsmq gestuurd. H&eruit &5 teruggekomen vanu&t WVL dat de resultaten van het md&eu-hvqienisch onderzoek
onvoldoende worden geacht en dat er nader onderzoek moet plaatswnden op andere dan de vaste parameters, aangezien er andere (ongewenste/met toegestane) stoffen m het granubet kunnen
ztten. Dt onderzoek ordt dooreen extern onderzoeksbureau u tqevoerd. D t bureau kan woensdaq pas starten met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in beslag zal nemen. In de tussentid zou
vanmiddag aan de schepen met de ladmg granul et, een aan ozing worden gegeven dat er bemonsterd gaat orden en dat hun lading nu op een bepaalde plaats in de plas gestort moet worden
laan de kant m een ond&sper qedeelte), dat mocht de part&( noq u&t de plas moeten worden teruqqenomen, d&t moqelilk &5 IWanneer de partil m de d&epe put wordt gestort, &5 d&t met meer
revers&bel) Wanneer het ondemoek wtwgst dat er geen ongewenste stoffen m de part&l z&tten, zal de part(l alsnog in de d&epe put kunnen worden gestort en hebben we onomstotelgk vastgesteld
dat we op de)viste wijze hebben getoetst en onze taak en bevoegdheid naar behoren hebben uitgevoerd.

Mocht ik een en ander onvoldoende hebben toegelicht, of n et helemaal)u st hebben geinterpreteerd, dan hoop ik dat m) zullen aanvullen. Harteloke groet,

May


