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My thoughts exactlyi

Met vnendeiijke g oet,
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Verzonden: woensdag 4 december 2019 13 57
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Ondenverp: RE. Advies granuliet Bodemsignaal mdienen of niet)

& un ding b o d e nu rgtw al aan ILen T:~
& ~bgj tt een oude degtutie van grond banterer

& afspraak b dat we alle d e sire s uitaten van vert(natie- ondarmek afwachten en dan pas resumeren en bande)en

Vecmnden met BlackBeny Work
(www,blackbetrycom)
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Hoi~
Even in de afstemming:

Haalt ook een advies van ~ aan, dus ik heb ~ bevraagd.
Hoe kgkpl?

Mij bevreemdt het
Die was m.i.
Wat denk lil&

Vent s nl&

Verzonden: woensdag 4 december 2019 11.14
Aan:
Onderwerp: RE Advies granuliet

Dag ~,
lk heb, van wat ik me kan hennneren, mondeling contact gehad
Het is iwst wat~schn)R.
Echter was ik toen nog niet op de hoogte van Banum en het standpunt van~
Persoonlgk ben ik van memng

Drost~
iws nl&Vent WVL)

Verzonden:woensdag4december20190931
Aan: (WVL) rws nl&

Onderwerp: FW: Advies granuhat.

Dag~~ refereert aan een advies va n jou.
Kun je me aangeven wanneer je wat hebt geadviseerd op basis van welke gegevens&

Alvast bedankti

Met vnendeiijke groet,
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Van de resultaten die wel bekend zgn, heb ik de onderzoeksresultaten vergeleken met de gegevens van het bij de Bbk-melding gevoegde onderbouwing.
uit de resultaten blokt:

~ Het mrtificaat spreekt van een 'geproduceerde industriegrond'ie voldoet aan de eisen van het Bbk, klasse AW (achtergrondwaarde). Uit het in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland
handhaving uitgevoerde onderzoek hinkt dat voorde parameters mkkel. minerale olie en banum waardes zijn gemeten die hoger znn dan klasse AW (achtergrondwaardel.

De onderzoeksresultaten moeten in kader van handhaving, op basis van artikel 4 13 1 Rbk, getoetst orden of de waarde de maximale waarde met 1 4 wordt overschreden. (n dit geval de
klasse AW (achtergrondwaarde) * 1,4.

Voor mkkei en minerale olie wordt de maximale waarde met met 1 4 overschreden.
Voor Banum is geen achternrondwaarde vastnesteld, wel is er een inoetrokken interventewaarde d e met meerden 1 4 wordt overschreden, echter deze neldt pas als er sprake is van een
antroooaene herkomst.

Zoals je bg het eerste bogetle kunt lezen onderschrge
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