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Ruud, Cees,

Terinfo.

Obrabob nl&Vent
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Ondenverp: RE. Controle en monste mama door RWS - schi p Daily - d d. 8 1 rond 8 30 corte Over de Maas

Via deze weg wil ik terugkoppelen hoe de controle en monste mam e van RWS (zoals m vonge ben cht aangekondigd) is verlopen.

Controle
Controle is uitgevoerd door~ (RWS-zn). H j heeft inzicht gekregen fn de transportdocumenten en daarbij geen afwiikingen geconstateerd.

Monstername (partijkeuring)
Bemonstenng van de ladmg is uitgevoerd door 2 veldwerkers van Geomus, ingehuurd door, en m opdracht van~ Monstername werd op dezelfde wilze uitgevoerd als de eerder monstername
van schip Allegonda d d 30-1D-2019 Hierbij gaf aan dat zij voor analyse de monsters laat onderzoeken op aanwezigheid van: Stoffen conform standaardpakket, Banum, Pol yacrylamide en
afbraakstoffen.

Algemeen
~gafaan dat de controle een routme controle betreft Daarnaast vertelde hil dat zij bij vonge monstername aanwezigheid van de stof "polyacrylamide" m procenten hebben geanalyseerd Bil

analyse van hu dige monstemame willen zij d t meten fn hoeveelheid(I p v.%).~ ertelde dat men zich bij RWS zn af raagt of bij certificerfngva het p oduct oldoende stoffe orde
bemonsterd. Zii hebben d idelijk niet volledig het ertrouwen in de eert flesten en denke dat er "welhcht" stofjes over het hoofd o den gezien.

Verderhebrknavraaggedaannaarresultatenvaneerdere controle Hfervankon~effgeengegevensverstrekken, hij stelde voordatwri daarvoor
waren deze gegevens op te vragen middels een Wob-verzoek.

konden benaderen Eventueel

Mijn persoonlijke waarnemingen
Zelf heb ik geen afwiikmgen of verdachte zaken ontdekt rondom deze as nlevenng. De ladmg van het schip was volledig conform verwachtmg homogeen, gnls van kleur. Daarnaast heb ik meta vast
kunnen steilen wat mogefilk afwijktvan vereistent b v aanlevenng Bilgevoegd foto van de ladmgentransportdocuementen

Hopende je hiermee voldoende te hebben gefnformee d,

Met vriendelijke groet, (Ond Regards, Cordialement, Mit freundlichen Gru6en,
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Onderwerp: FW: Controle en mon sta ma me door RWS - schip ~- d d. 8 1 rond 8 30 uur te Over de Maas
brabob,nl&

Beste Q
Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe laarl

I er mformatie even het volgende: RWS(~) gaat morgenvroeg de lading granuhet van schip Daily controleren en bemonsteren te Over de Maas Daarmee zullen zil rond I! 30 uur starten Lossen
nbeteffendschipstaatgepland a afhetmiddaguur( alossens hipA(legonda).
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