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juiste aanvuging W
Het is geen milieuorganisatie die de vragen stelt maar het burgercogectief Dreumelse Waard.

Met vriendelijke groet,

Van: (ZN)
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 9: 28
Aant Kerkhof, Ma van de (ZN); Beuling, Dans (ZN)
OQ (ZN)
Onderwerp: RD Dosswr granulwt

May, goede samenvatting&!! Wel een paar kleine aanvullingen op details:

~ heb jij nog aanvullingen die ter zake doen en/of nieuwe informatief
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Van: Kerkhof, May ven de (ZN)
Verzonden: maandag 28 okmber 2019 22:32
Aanr Bnuung~Dana ZN)

CC: (ZN);
Onderwerpt Dossier granuliet

(ZN)

Hi Diana,

Vandaag is het eerste schip met granuliet van Bontrup gestort in de plas Over de Maasganuit 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
rrilieu-organisatie hieromtrent, hebben de cofiega's van Handhaving laten weten dat de melding is beoordeeld en goedgekeurd en er vergunning is verleend voorbat toepassen van de
gece*ifimerde granuliet. Tevens heeR men laten weten dat er een milieu hygienische toetsing heelt plaatsgevonden op vaste parameters en dat er mogelijk vsrvolgonderzoek plaatsvindt. De
mlieu-organisatie heeft laten weten (mondeling) een Wob-verzoek in te zullen dienen en een handhavingsverzoek te zullen doen.

Mocht ik een en ander onvoldoende hebben toegelicht, of niet helemaal juist hebben geinterpreteerd, dan hoop ik dat ~en/of~j zullen as nvugen. Hartelijke groet,

May

ondertussen zijn de bevindingen van de milieu-hygienische toets aan wvk ter toetsing gestuurd. Hieruit is teruggekomen vanuit wvk dat de resultaten van het mfiieu*yglenisch 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 granuliet kunnen
zitten. Dit onderzoek wordt dooreen extern onderzoeksbureau uitgevoerd. Dit bureau kan woensdag pas starten met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in beslag zal nemen. ln de tussentijd zou
vanmiddag aan de schepen met de lading granuliet, een aanwijzing worden gegeven dat er bemonsterd gaat worden en dat hun lading 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 rrwgelijk is. (Wanneer de partij in de diepe put wordt gestort, is dit niet meer
reversibel). wanneer het onderzoek uitwijst dat er geen ongewenste stoffen in de partij zitten, zal de partij alsnog in de diepe put kunnen worden gestort en hebben we onomstotelijk vastgesteld
dat we op de juiste wijze hebben getoetsten onze taak en bevoegdheid naar behoren hebben uitgevoerd.


