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Dag~
]k zie je bencht helaas pas nu (ben de achtergrondinformatie bg elkaar aan het zetten als voorbereiding op ons gesprek vanmiddag). ]k moet zeggen dat het mg met duidelgk is wie een melding
gedaan heeft bi] Bodem+ en wat dan de strekking van het bericht 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 ]ulke afspraak op 12 ]uli. Het wie is die& En wat is het doel van dat gesprek? Voor vanmiddag zou ik vooral uitzijn op elkaar begri]pen Dat
begint denk ik met uitwisselen welke partgen betrokken zijn, wat hun rol en verantwoordelijkheid is, en welke mogeli]kheden er Eggen om dit zo op te pakken dat veiligheid en gezondheid
gegarandeerd zgn, zonder dat]ugie bedrgfsvoenng verder stagneert.

Voor]ouw wfomwtie: k ben als bestuursadviseur vooral bezig met borgen van deugde]i]ke interne RWS-processen ten behoeve van de re]etc met zowel het mimstene als levers naars en andere
omgevingspartgen. ]i] gaf aan, graag de inhoud in te willen en de productspeuficaties te willen delen. ]k vermoed dat]e dan bi]~ aan het]viste adres bent. Al zal hi] ]e ook schetsen hoe
Rgkswaterstaat daarbg afhankelgk is van het mimstene (de normsteger) ]k zou het een mooie uitkomst vinden als we elkaar vanmiddag beter begdi]pen,]ouw gevoel weggenomen kan worden dat
eraan persoon]i]ke strgd tegen jouw bedrgf plaatsvindt, en we constructieve afspraken kunnen maken overeen voor iedereen werkbaar vervolg.

Graag tot vanmiddag r

Harteklk~eroet,

Van: Peter Bontrup [mailto:PgontrupObont~ru .com
Verzonden: woensdag 19 juni20]9 14:03
Aan: Hoezen, Mieke (85)
Onderwerp: FW: Eeoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Ml a ka,

Zie onderstaande mail van mijn collega.

Als je wilt kan ik het telefomsch toehchten.

Groet, Peter
Te I ma b. +3162650]549

R om ]im Spaansen
Sant: woensdag 19 ]uni 2019 13 : 47
To: Frans Plu; Eeckman Lepra, Manfred (WVL)
Subject: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Beste Frans en Manfred,

Wij hebben ]u]ha concept notitie ontvangen. Graag bespreken wij deze op 12 ]uk om 12 30 m Den Haag, Peter Bontrup en ik zullen aanwezig zi]n.

Met grote verbazmg hebben wi] onderstaande mail ontvangen.
Het kan toch niet zo zijn dat in dit stadium een concept al voor waarheid aangenomen wordt en zelfs formeel wordt ingezet.

Wat ons betreft is dit concept geen onafhankelijke- en gedegen analyse en zelfs suggestief. In dit concept wordt de verkeerde conclusie getrokken.
De afspraak 12 juli kunnen wij waarderen, nogmaals willen wil onderstrepen dat wij al meer dan een ]aar de luiste informatie willen aanleveren en nu wederom worden geconfronteerd met
on]uiste uitspraken die leiden tot verkeerde conclusies. Inmiddels komt ons bedn]f tot stilstand, lees de wegenbouw.

Hierbi] vragen wi] jullie advies.
Hoe kunnen wij op dit moment verder met onze bedrijfsvoering?

Met vriendelijke groet,

]im

Van/ Evelien van de Hoosdgk l Brabob &evelien.vandemoosdgkObrabob. ~ I&

Datum: 18 ]um 2019 om 15:14 56 CEST
Aan: Theo Barends ) Brabob &theo.berendsObrabob nl&
Kopie: Carl van der Vleuten l 6rabob &carl vandervleutenObra bob nl&
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Dag Theo,

Bij deze de baoordehng + memo van de melding betreffende gra nul iet.

Met vnendehjke groet,

Eva lia n van de Moosd jk
Proces Controller
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I/an: Dorgelo, Willem (ON) &wigem dorsale/prws.nl&
Verzonden: d nsdag 18)un]201915:01
Aan: meldmgen &me]drr~nge~nbrabob.nl&
CC Maartens paul (ZN) &paul m carte nsOrws nl ; Klockner Kolf (ZN) &rolf kiocknerB/rws nl& Handhavmg Bodem (ZN) &handhavtng bodem Cwrws nl& Geurts Chris (ZN)
&chns zeurtsCarws.nl&; Hermans, Vmcent (ZN) vincent hermensdprws nl

Onderwerp; Beoordeeld: N e uw* meldmg voorgenomen toepassing 4939NI 0

Geachte melder,

Op I 4 juni 20I9 heeft u ua het digitale meldpunt bodemkwaliteit wn Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding ingedrend in het kader wn het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw meldrng hebben wij geregistree/d onder nummer 493968.0 en zaaknummer RWSZ20I9-000C8883



De panij is afkomstig mn Amerikahamn te Amsterdam (Graniet Import Benelux)
De partij wordt toegepast in het protect GBT Oxer de Maas

De ommng fan de paml is 6.000 m

De periode mn de toepassing is 26 juni 2019 tot en met 31 december 2021

Ten aanzien usn uw melding en bijgeumgde documenten enlof bewilsmiddelen maak ik de mlgende opmerkingen:
~ Granuliet wordt ixareenkomstig de uitleg in bijgemegde memo gezien als niet mrmgegemn touwstof en valt derhalm niet onder de definitie mn grond. Het materiaal komt niet in

sanmeriong mor toepassing in GBT Omr de Maas
~ Hierbij wil ik opmerken dat reacties, aanwfiende beundingen, -onderzoek, -berekeningen, - toetsingen en onderbouwingen integraal opgenomen moeten worden in de rapporiage

Losbladig aangelemrde stukken met betrekking op het onderzoek en de rapponage worden niet geaccepteerd.

Daarom wordt uw meldmg als niet toereikend beoordeeld De «mrgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegemn en beschremn mldoen niet aan de regels usn het BBK. Om uw

melding mor toepassing tcereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bcdemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie aan te lemren. U kunt dit doen door, elektronisch ua
Agentschap ND een wijziging op uw melding aan te gemn. Deze wijziging zal deur mij worden beoordeeld. Indien bliikt dat u met een ontoereikende melding bent gasten met de
werkzaamheden, handelt u in stnld met het BBK Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zsl ik gebruik maken mn de mfi ter beschikking staande bestuurlfike enrof strafrechtelilke
handhavingsmiddelen.

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

Als u wegen heeft omr deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met Paul Maartens (paul.meerie~ns rws nl, 06 — 22 55 50 31).

Ik mrwacht u hiermee mldoende te hebben geihfonneerd.


