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Zojuist nog even proberen te bellen.
Te r info, vanmiddag ziin e r twee cogega s van mij bi).

Met v n ende lilke groet,

Drws.nl]Frorm (BS) [mailto:
Sant: dorderdag 27 juni 2019 8 54
To:
Cc: (WVL)
Subject: RE. Eeoordeeldi Nieuwe melding voorgenomen toepaming 493968.0

Dag~
lk zie je bencht helaas pas nu (ben de achtergrondinformatie bg elkaar aan het zetten ~ Is voorbereiding op ons gesprek vanmiddag). Ik moet zeggen dat het mg met duidelgk is wie een melding
gedaan heeft bg Bodem+ en wat dan de strekking van het bencht is. Laten we hier vanmiddag even op terugkomen.~ kent de casus goed, en weet beter dan ik hoe meldingen in- en extern
behandeld worden.

Verder ben ik uiteraard erg benieuwd naar de aard van lug e afspraak op 12 luli. Met wie is die& En wat is het doel van dat gesprek& Voor vanmiddag zou ik vooral uit ziin op elkaar begnlpen. Dat
begint denk ik met uitwisselen welke partgen betrokken zgn, wat hun rol en verantwoordelgkheid is, en welke mogelgkheden er liggen om dit zo op te pakken dat veiligheid en gezondheid
gegarandeerd zgn, zonder dat lugie bedrgfsvoenng verder stagneert.

Voor iouw informatie: ik ben als bestuursadviseur vooral bezig met borgen van deugdelgke interne RWS-processen ten behoeve van de relatie met zowel het ministene als levers naars en andere
omgevmgspartgen. 10 gaf aan, graag de inhoud in te willen en de productspeagcaties te Ben delen. Ik vermoed datje dan bg~ aan hetlu ste adres bent. Al zal hg ie ook schetsen hoe
Rgks aterstaat daarbg afhankelgk is van het min statie (de normsteger). Ik zou het een mooie uitkomst v nden als we elkaar vanmiddag beter begnjpen, louw gevoel weggenomen kan orden dat
eraan persoonlgke strgd tegen iouw bednlf plaatsvindt, en we constructieve afspraken kunnen maken over een voor iedereen werkbaar vervolg

Graag tot vanmiddag

'an:

Cwbontrup.comj
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 14:03
Aani (BS)
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Nieuwe melding morgenomen toepassing 493968.0

Zie onderstaande mail van miln collega.

Als)e wik k n ik het t lefonisch toelichten.

iel mob +33~
B'om:
Sant t wcensdag 19 juni 2019 13:47
To: (WVL)
Subject: Beoordeeld; Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Beste

Wij hebben jullie concept notitie ontvangen. Graag bespreken wij deze op 12 juli om 12 30 in Den Haag, zullen aanwezig zijn.

De afspraak 12 juli kunnen wij waarderen, nogmaals willen wij onderstrepen

Hierbij vragen wij jullie advies.
Hoe kunnen wij op dit moment verder met onze bednifsvoering7

Met vnendelijke groet,

gsbrabob.nl&van: I Brabob
Datum~zg um 2019 om 16:14:36 EEST
Aan; I Brabob Obrabob.nl&
Kopie' Brabob ~ Obrabob nl&
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Dag~
Bij deze de beoordegngt arno ende eld ng betreffende gra uliet.

M t vriend I ike eroet.



nvs.nl&Van: (O N)
Verzonden: dmsdsg laium 2019 15 01
Aan; meldingen ~zsb ahob.nl&
CCi (ZN) La s nl&; (ZN)
~Larws.nl&; (ZN) Larws.nl&
Onderwerp. Beoordeeld Nieuwe meldinzvoorfienomen toepassm64939660

La r wa. nl & (ZN) La s.nl&; (ZN)

Geachte melder,

Op 14 juni 2019 heeft u «a het digitale meldpunt bodemkwaliteit tan Rilkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding ingediend in het kader wn het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).
~ Uw melding hebben wfi geregistreerd onder nummer~en zsaknummer
~ De partij is «Nomstig tan Amerikahawn te Amsterdam (Graniet Import Benelux)
~ De partfi wordt toegepast in hel pmiect GBT Otar de Maas

~ De omvang fan de paml is 6.000 m
~ De periode mn de toepassing is 26 juni 2019 tot en met 31 december 2021

Ten aanzien van uw meldrng en bijgemegde documenten en/of bewljsmiddelen maak ik de volgende opmerkingen
~ Granuliet wordt overeenkomstig de uitleg in bijgemegde memo gezien als niet utrmgegewn bouwstof en valt derhalhe niet onder de definitie mn grond. Het materiaal komt niet in

aanmedong wor tcepassing in GBT Ou.r de Maas
~ Hierbij ml ik opmerken dat reacties, aanwgende beundingen, -onderzoek, -berekeningen, - toetsingen en onderboumngen integraal opgenomen moeten worden in de rapportage.

Losbladig asngeletarde stukken met betrekking op het onderzcek en de rapportage women niet geaccepteerd

Daarom wrxdt uw meldrng als met toereikend beoordeeld De «mrgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschrewn afdoen niet aan de regels mn het BBK. Om uw

melding wmr toepassing toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie ean te leveren. U kunt drt doen door, elektronisch ua
Agentschap NL, een wijziging op uw melding aan te gaten. Deze wijziging zal door mij worden becordeeld. Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de
werkzaamheden, handelt u in stnld met het BBK. Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zsl ik gebruik maken fan de mfi ter beschikking staande bestuurlfike enlcf strafrechtelfike
handhaungsmiddelen

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

Als u wegen heeft otar deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met @rws nk 06-~).
Ik wrwacht u hiermee toldoende te hebben gelnformeerd


