
Van :

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

(WVL)

dinsdag 29 oktober 2019 08:29
(WVL);

DGRW
FW: Dossier granuliet

(WVL); — DGRW;

03

(WVL)

TER INFO: geen (re)actie gevraagd, toepassen van granuliet in diepe plas Over de Maas is gestart, zie hieronder. BewonerscollectiefDreumel zit er bovenop en
doet al WOB- en handhavingsverzoeken...dus bij evt tijdelijke vertroebeling ofafkeuringen kwaliteitsgegevens vak

Informatie (en evt escalatie) verloopt via onze DG Michele Blom ivm voortraject.

Van: Blom, Michele (BS) a)rws.nt&

Datum: dmsdag 29 okt. 2019 Z08 AM
Aani Beuting, Diana (ZN) airws.nl&, Brandsen, Cees (WVL)
Kopie : Kerkhof, May van de (ZN) arws.nl&, Valkhof, Arno (ON)
Ondemverp: RE: Dossier granuliet

rws.nl&, Slootmaker, Jaap (BS) ws.nl&

isrws.nl&, Kalfs, Nelly (ON) ~Rrws.nt&

Ok dank goed tc wctcn

Verzonden met BlackBcrry Work
(www.blackberrv.com)

alrws.nt&, Slootmaker, Jaap (BS)
a.rws.nl&, Valkhof, Arno (ON)

Van: Beuting, Diana (ZN) arws.nl&
Datum: maandag 28 okt. 2019 10:54 PM
Aan: Brandsen, Cees (WVL)
Kopie : Kerkhof, May van de (ZN)
Ondernertn FW: Dossier granuliet

arws.nl&, Blom, Michele (BS)
arws.nl&

a rws.nl&

Beste allemaal,

Zic ondcrstaandc mail tcr informatie. Ik houd jullie op de hoogte.

Groctjcs,

Verzonden met BhckBerry Work
(www.blackbcrrv.com)

airws.nl&Vani Kerkhof, May van de (ZN)
D»tumi maandag 28 okt. 2019 10.31 PM
Aan: Beuting, Diana (ZN) a rw s.nl&

Kopie : (ZN) a/rws.nl&,
Onderrverpi Dossier granuhet

(ZN) rws.nl&

Vandaag is het eerste schip met granuliet van Bontrup gestort in de plas Over de Maas. Vanuit de daar actieve milieu-organisatie (naam ben tk even

kwijt, maar die weet ~en/of uiteraard wel) zijn er eerder al vragen gesteld met betrekking tot de (openbare) phnning, waardoor bij hen
bekend is dat cr granulict nu tocgcpast gaat worden in de plas. Op vragen van dc mificu-organisatie hiemmtrcnt, hebben de collega'
hten weten dat de melding is beoordeekl en goedgekeurd en er vergunning is verleend voor het toepassen van de gecertificeerde granuliet. Tevens heelt
mcn laten weten dat cr ccn milieu-hygicnische toctsatg hccfl plaatsgcvondcn op vaste paiamctcrs cn dat cr mogelijk vcrvolgondcrzock plaatsvindt. De
milieu-organisatie heeft laten weten (mondeling) een Wob-verzoek in te zullen dienen en een handhavingsverzoek te zullen doen.

Ondertussen zijn de bevindingen van de milieu-hygienische toets aan WVL ter toetsing gestuurd. Hieruit is teruggekomen vanuit WVL dat de resultaten
van het mifieu-hygienisch onderzoek onvoldoende worden geacht en dat er nader onderzoek moet plaatsvinden op andere dan de vaste parameters,
aangezien er andere (ongewenste/iuct toegcstanc) stoflcn in hct granulict kunnen zitten. Dit ondcrmek wordt door een extcm onderzoeksbwcau
uitgevoerd. Dit bureau kan woensdag pas starten met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in beslag zal nemen. In de tussentijd zou vanmiddag aan de
schepen met de hding granuliet, een aanwijzing worden gegeven dat er bemonsterd gaat worden en dat hun lading nu op een bepaalde plaats in de phs
gestort moet worden (aan de kant in een ondieper gedeeke), dat mocht de partij nog uit de plas moeten worden teruggenomen, dit mogelijk is.



Mocht tk een en ander onvokloende hebben toegelicht, ofniet helemaaljuist hebben geinterpreteerd, dan hoop tk dat~ enrof~ mij zugen
aanvullen. Hartelijke groet,

Mag


