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Veramden m:t BhckBeny Wodc
(onssss blackbee conil

rws ntTan: Kerkhof, hlsy kun de (Zt'I
Datum: dmdag 29 okt. 2019 2 30 Phf
Aan: (ZN) Blws rlt,
Knpie : (ZN) ~cru s nt
Ondernerp: Fiy Dossm grauuhet

Zw fut smzoek tau onze DG.

Hm hikt nu goed

Ik unat dat ~audaag 'etvoon'mrkt ea ant bg de nwdeuurkersdag is, gc um t nwto~ her nul ofnut br) n? Inkt bet om da tanmddag op te palckea en m t de c dik ga san Wt?. afte stenmwn?

Ik boor beel graag sas julke, katte)gka groet,

hfay

Verzonden rw:t BhckBeny Wodc
(ussss blackberry conil

Tan: Bkun, hfnle (BS) '4 Ilm
Datum: dwsdag29 okt 2019212 Phf
Aan: Beutmg, Dnm (ZN) ~ g~ s rda, lkandsnk Cees (WtT)
Kopie: Kerkhof, hfaysmde (ZN) Orws rd&, Valkhof Arno (ON)
Ondernsrp: RE Dossm granulet

rws nt, Slootmaker, Jaap (BS)
ruu Jdb

Ik hoor graag asap.
Groet
bf+hele

Verzonden nut BhckBeny Work
iswsw blackbmrv coml

Tan: Beunug, Duoa (ZN) vs ot
Datum: maandag 2S okt 2019 1024 PM
Aan: Brandsen, Cees (IVSX)
Kopie: Kerkhof, May sm de (ZN)
Ondekner: FW Dosmr grauubet

s rd&, Sloolmaker, Jmp
s nt . Valkbof, Arso (ONJ

B rs nl, Bom, hbcbele (BS)
dfrws rda

Zw rnulerstaande nasi ter mfbnmm. Ik houd prgn op de bsotge.

Groeges,

Vermeden rw t BlackBeny Wodc
(ussst blackbeny com)

Van: Kerkhof, May sm de (ZN) Iws
Datamt maaudag 28 okt. 2019 1091 PM
Aan: Beulmg, Dnna (ZNj vs rdb
Kspiet (ZN) nr» s nt,
Ondereerp: Desem graauhet

(ZN) ~ftrws ot

Hi Diana,

Vandaag is het eerste schip met granuliet van nontrup gestort in de plas Over de Haas. Vanuit de daar actieve milieu organisatie (naam ben Ik even kwijt, maar die weet~en/of~
uiteraard wel) zijn er eerder al vragen gesteld met betrekking tot de (openbare) planning, waardoor bij hen bekend is dat er g ranuliet nu toegepast gaat worden in de plas. Op vragen van de
mgieuorganisatie hieromtrent, hebben de mfegas van Handhaving laten weten dat de melding is beoordeeld en goedgekeurd en er vergunning is vedeend voor het toepassen van de
gecertificeerde granuliet. Tevens heeft men laten weten dat eraan milieu-hygienische toetsing heelt plaatsgevonden op vaste parameters en dat er mogelijk vervolgonderzoek plaatsvindt De
rrilieu-organisatie heeft laten weten (mondeling) een Wob-verzoek in te zullen dienen en een handhavingsverzoek te zullen doen.

Onde*ussen zijn de bevindingen van de milieu hygienische toets aan WVL te r toetsing pestuurd. Hieruit is teruppeko men vanuit WVL dat de resultaten van het milieu hygienisch onderzoek
onvoldoende worden geacht en dat er nader onderzoek moet plaatsvinden op andere dan de vaste parameters, aangezien er andere (ongewenste/niet toegestane) stoffen in het granuket kunnen
zitten. Dit onderzoek wordt door een extern onderzoeksbureau uitgevoerd. Dit bureau kan woensdag pas sta*en met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in beslag zal nemen. Jn de tussentijd zou
vanmiddag aan de schepen met de ladinp granuliet, een aanwijzing worden gepeven dat er bemonsterd past worden en dat hun ladinp nu op een bepaalde plaats in de plas gestort moet worden
(aan de kant in een ondieper gedeelte), dat mocht de partij nog uit de plas moeten worden teruggenomen, dit rregegjk is. (Wanneer de partij in de diepe put wordt gesto*, is dit niet meer
reversibel). Wanneer het onderzoek uitwijst dat er peen onpewenste stoffen in de partij zitten, zal de partij alsnog in de diepe put kunnen worden pestort en hebben we onomstotelijk vastpesteld



dat we op de juiste wijze hebben getoetsten onze taak en bevoegdheid naar behoren hebben uitgevoerd.

Mocht ik een en ander onvoldoende hebben toegelicht, of niet helemaal juist hebben gernterpreteerd, dan hoop ik dat~n/o~ zullen aanvullen. Hartelijke groet,

May


