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Geen opmerkingen
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Op vrijdag 19 oktober 2019 is op basis van de recente interne besluitvomiing de tweede ebk-melding met kenmerk 504391.1 goedgekeurd door Rijkswaterstaat Zuid Nederland.
eij de ebk-melding zijn een aertificaat en een toelichting gevoegd.

Hiervan is de afdelinp handhaving op maandag 21 oktober 2019 op de hoogte. Vanuit handhaving is voripe week inhoudelijk naar de stukken pekeken.
Het certificaat en onderbouwing is onder andere vergeleken met een andere producent van gra nuliet (Rona leem).
Uit de vergelijkinp bleek dat:
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Ter verificatie zijn dezelfde stukken, zonder commentaar van handhaving, afgelopen vrijdag 25 oktober 2019 aan WVL
bevindingen terug dat de parameter polyacrylandde ontbreekt, een zzs, die als toeslagstof in het pmces wordt gebruikt.

Op basis van bovengenoemde conclusies is besloten om toezicht in te stellen.

pestuurd. Vanuit WVL kwamen aanvullend op onze

Vrijdagmiddag is mntact opgenomen met Geonius (hebben wij een contract mee voor uitvoeren van verificatieonderzoeken). Op maandag is dehnitief met Geonius afgesproken op dat op woensdag
30 oktober 2019 een verificatieonderzoek uitgevoerd gaat worden.

Vandaag, 30 oktober 2019, wordt eraan verificatieonderzoek uitgevoerd door Geonius in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland op de bovengenoemde stofFen.

Op maandag 4 november 2019 worden de meeste resultaten van deze monstemame verwacht en
beoordeling wil ik in samenspraak met RWS ZN vergunningverlening RWSZN andhavfng en ik en WVL

eze
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Met vriendelijke groet,

Vani (ZN)
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 16:05
aan: (ZN); IZN)r
Ondenmelpi PW; snippen
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Heren,

ln overleg met ~fiink ingekort:

is de tweede ebk-melding met kenmerk 504391.1 goedgekeurd. Met als basis daaronder het certificaa en de toelichting.

Op maandap 4 november 2019 worden de meeste resultaten van deze monstemame verwacht en kan handhavinp bepalen of de toepassinp onder het huidipe certificaat door kan paan.

Met vriendelijke groet,


