
Vent
Verzonden:
Aan:
Onderwerp;

(WVL)

woensdag 16 mei 2018 11 03
- DGRW; DGRW

RE: terugmel ding gesprek ove brakke kwel~ 5 april

001

Ha~,
Mgn ovedeg met ~bhjkt volgende week te zijn, zonde om vooraan korte wisseling met jou naar Den Haag op en neer te reizen. We kunnen om 4 uur even bellen, of dinsdag tijdens~
elkaar even opzoeken op de croeselaan of een gelegenheid zoeken waann ij en ~be den aanwezig zijn en ik in Den Haag ben, ergens volgende week woensdag of donderdag.

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 9:59
Aani - DGRW; - DGRW
Onderwerp: REi terugmelding gesprek over brakke kwel~5 apnl

Ha~,~ kan vanmiddag niet, maar ik ben gewoon op de Rgnstraat ik zoek ie rond 4 uur wel even op.

Gr.~
Van: - DGRW [mailto: Ominienm.nl]
Verzonden: maandag 7 mei 2018 16:25
Aani (WVL); - DGRW
Onderwerp: Rb: terugmelding gesprek over brakke kwel~5 apnl

Prima~ heb je uitoodiyog geaccepteerd
Gok vanafmijn vakanueadres (strand ...)

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www b la c k berry c om)

Br s.nD

Van :

(WVC)

D t m: msanda807mei20181156AM
- DGRW &~mmicmt nl&,

0 d rpi RE: t ugmeklng gesprek over b akke kwel~5 sprfi

- DGRW simmienm.nl&

Heren,

Vanaf het vakantieadres een korte eerste reactie: Knjg va n jugie beiden hetzelfde verzoek om mee te denken. Er kan lundisch heel veel met de bestaande kaders.

Met gebiedspeofiek beleid s daar van
af te wijken. Vanuit optima lisa tic van grondverzet kan de~ besluiten om daar ook minder schone grond toe te passen onder borg ing van stand stig op gebiedsniveau. Puntje van
aandacht is dat er gekeken wordt naar toepassen van granuliet, dat is een restproduct dat vrijkomt bg bewerken van graniet.

Dit matenaal is niet onder gebiedspeafiek beleid te brengen omdat het niet uit NL afkomstig Is.

Any ay. Goed om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Ik ben woensdag 16 mei tot 4 uur in gesprek met~op de Rgnstraat, zullen we daarna elkaar treffe bij de koffieautomaat
op de 11 etage?

Van: - DGRW [madto:~@mtntenm.nt]
Verzonden: maandag 7 mei 2018 tt:40
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: terugmelding gesprek over brakke kwel~ 5 apnl

Hoi~
Zie onderstaande mail.

ik ken de motivatie van de omgev ngsdienst n et. Desnoods even gezamenlgk overleggen.

Met vn ende lijke groet,

il~g I

Vent - DGRW

Verzonden: vrijdag 6 ap nl 2018 15 31
Aan: - 85K @minienm.nlw
Onderwerp: FW: terugmeldmg gesprek over brakke kwel~ 5 april

- DGRW Ominienm.nl&; - DGRW ~Camintenm.nt&

Dag
Zie onderstaande terugmelding
Ziln tui e op de hooote van wat onder Grootschalioe Bodem Toepassingen'ordt verstaan, wat renelaevinn daarvoor is& MER plichtin&

Overlegje inplannen&

Groet

Kunnen jugie mij op weg helpen&

Vent - DGRW

Verzonden:vnldag6apnl 20181142
Aan: - DGRW

- D6RW
- DGRWCC:

Ciminlenm,nlw
(sminienm.nl&;

Cimmienm.nl&

- DGRW

)
- DGRW

Clminienm.nl&;
Ca m l n I e nm. n t &

- DGRW Ciminienm.nlw



119.lal

~ wil graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen rond dit initiatief, zowel lundisch als technisch deel~ kan pi de juridische vraag oppakken en zorgen voor reactie nchting ~n
Groet W

voorkomen en tot slot de oude toplaag weer aan te brengen.
De bosch kb~as klei rond heeR kwaliteit wonen en ind stne. Omgevingsd enst heeft aangege en d t d t niet mag wo den toegepast op grond v het Bodembesluit.
Volgens heeR de bovenlaag in de polder meestal dezelfde klasse en zal de kwakteit dus met achteruit gaan.
De vraag aan ienW is om deze toepassing te laten vallen onder Grootschalige Bodem Toepassingen. Dus een verruiming van de huidige regelgeving~heeft toegezegd de lundische aspecten uit te zoeken om deze vraag te beantwoorden.
Verder gaf hg aan dat het belangd)k is dat de technische uitwerking (pilot) slaagt en het nodig is dat beschikbare deskundigheid (oa Deltares en waterschappen) betrokken wordt.
Ook is aan de orde geweest dat inpassing in een gebiedsproces waar alle mogelgkheden worden afgewogen het imt atief sterker kan maken.
De gemeente steunt de maatregel omdat zo landbouw in het gebied behouden kan worden.

afdeling Wetc rkwali te i t en -kwantiteit
Directie Wateren Bodem
Directoraat Generaal Ruimte en Water
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Riln straat 9

(
2515 XP I Den Haag

Postbus 209D1
(

2500 EX
(

Den Haag

M +31.6.~
0 m mie n M. n I

Vent - DGRW

Verzonden: vril dag 30 maart 2018 09 59
Ran: - DGRW rommienm.nl&;

- DGRW mi m e n m. n I &;

Onderwerp: opzet annotatie~ 5 apnl over brakke kwel

- DGRW
- DGRW

mm i e n m. nl &;

mimenm nl&

- DGRW immmienm.nl&,

Hierbg annotatie voor~oor 5 a p nl.

Graag lugie akkoord of tekstsuggesties.

Wie kan/wg bg dit gesprek aanwezig zgn?

GeroetW

afdeling Waterkwaliteit en -kwantiteit
Directie Wateren Bodem
Directoraat Generaal Ruimte en Water
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat8 ( 2515 XP ( Den Haag
Postbus 209D1

(
2500 EX

(
Den Haag

M f31.6.~
CiminlenM.nl


