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Dans en ondergetekersje zga bet as«het spugen om ds onder coenole te krggen en houden

De contactpersoon naar Bormup bbpun Ruud en rug zelf» mgn morstel

Zodra oos aB hfg terug is tan de baggeraar dan lunta er een magge n»t otmz»ht

Groeten,
Cees

Verzcnzlen rw:t BhckBeny Wodc
(usrm blackbenv rooij

Van: Bbm, hf»hde (BS) o,rn s nt
Datum: dnsdag 29 olu 2019 2 12 Phf
Aan: Beutmg, Dum (ZN) Brws nD, ikandsen Cees (WtT)
Kopie: Kerkhof, hfaysmde (ZN) rws nD, Valkbof Arno (ON)
Oadernmy: RE Dossm granubet

~ s ut, Slootmaker, Jaap (BS)
'4 rlD

«vs nD

Het «ru usj en daanme oos eruum helpen ah tk mun een ht sstk)e krgg ttuaun ungehgd tturdt nulke pmcesstappen gelopen n»eten tmrden
om te beoordelen ofbet grsuubet ook aM gestort kan temden. Van Dam begrgp tk dat alboettul granubet dus gpuuon groad n, het uog steeds gmaalyseerd n»ct tturden. Graag etcn beBer bescbrgten
tras«un dat «4 a en nu Ika stappen dan genon»n smeten umden Gok graagpdhe mors tel op uuJc r»eau en d» u» n»t tbt bedrgfgesproken gaat worden
Ik boor graag asap.
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Verzoodm rmt BhckBerry Wodc

(mvw.blackherry coo)l

s ab, Slootmaker, Jmp (BS)
rws.at, Valkbof, Arno (ON)

Van: Beuoog, Duns (ZN) n soD
Datum: maandag 2B okt 2019 1054 Phl
Aan: Brandsen, Cees (44')
Kopiet Kerkhof, May tm de (ZN)
Ouders»r)c FW Dosmr grauubet

a cs nD, Bom, hbchele (BS)
rws aD

Beste agenaal,

Z» cnulerstaarde nar) ter adomat». Ik boud 9%e op de hoogte.

Groeges.

Verzonden a»t BhckBeny Work
(tmrm blackbek coot)

Van 

: Kerkhof, klay run de (Zhtj
Datum: maandag 28 okt 2019 1031 PM
Aan: Beulmg, (hans (ZN)
Kopie:
Ouderuvrp: Dosmr granubet
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Hi Diana,

Vandaag is het eerste schip met granuliet van nontrup gestort in de plas Over de Maas. Vanuit de daar actieve milieu organisatie (naam ben Ik even kwijt, maar die weet
uiteraard weg 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
Mlieu-organisatie hieromtrent, hebben de mgega's van Handhaving laten weten dat de melding is beoordeeld en goedgekeurd en er vergunning is verleend voorbat toepassen van de
gecertiTiceerde granuliet. Tevens heeft men laten weten dat eraan milieu-hygienische toetsing heelt plaatsgevonden op vaste parameters en dat er mogelijk vervolgonderzoek plaatsvindt De
nulieu-organisatie heeR laten weten (mondeling) een Wob-verzoek in te zullen dienen en een handhavingsverzoek te zullen doen.

Onde*ussen tijn de bevindingen van de milieu hygienische toets aan WVL ter toetsing gestuurd. Hieruit is teruggekomen 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 granuliet kunnen
zitten. Dit onderzoek wordt dooreen extern onderzoeksbureau uitgevoerd. Dit bureau kan woensdag pas sta*en met het onderzoek, dat 2 tot 3 weken in beslag zal nemen. tn 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 mogelijk is. (Wanneer de partij in de diepe put wordt gesto*, 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.

Mocht Ik een en ander onvoldoende hebben toegelicht, of niet helemaal juist hebben gernterpreteerd, dan hoop Ik dat mij zullen as nvugen. Hartegjke groet,

May


