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OVER DE MAAS DREUMEL/ ALPHEN

Vraven over nartiien met vroene substantie

Dreumel, 1 november 2019

Beste+
Vorige week hebben we~ gevraagd naar de planning bij Over de Maas omdat we zien dat
er nog steeds veel schepen zijn. Daarop besloten toch de boel in de gaten te houden. Wij hebben door te
kijken, via AIS tracking en internetonderzoek geconstateerd dak

~ er de afgelopen week door twee schepen de ene na de andere lading met een vreemd groen
materiaal wordt gestort;

~ dat de herkomst is terug te herleiden naar de productiefaciliteit van Graniet Import Benelux B.V.

een dochter van Volker Wessels, die uit graniet bouwstoffen produceert;
~ Dat de hele plas door het storten is vertroebeld en een groene melkachtige substantie is geworden;

We hebben RWS~ , zie email bijlage) gevraagd naar de samenstelling en de oorsprong,
maar kennelijk voelt hij niet de urgentie die wij hierbij voelen om dit uit te zoeken. Helaas zonder enige
reactie vanuit RWS. Dat was voor ons aanleiding om de AIS tracldng nog verder uit te zoeken. Ook hebben
we drone-beelden van vandaag gekregen van een inwoner uit Dreumel. Hieruit blijkt dat:

~ Het spul precies dezelfde Ideur heeft als wat er bij Graniet import Benelux is opgeslagen
~ Na het storten er een laag zand uit de plas overheen wordt gestort
~ De schepen Maria B en Allegonda, dag en nacht op en neer varen om het spul te storten

Wij willen je vragen om druk op RWS te zetten om op te helderen:
~ Wat de precieze samenstelling is van het materiaal dat wordt gestort, liefst met een monster uit het

schip (bodemonderzoek heeft geen zin omdat er zand overheen wordt gestort)
~ Wat de precieze herkomst is van het materiaal
~ Of het storten van dit materiaal voldoet aan het BBK, liefst met partijnummer en

handhavingsdossier

Misschien valt het allemaal wel mee, maar zo ziet het er niet uit We hopen dat je er wat aan kunt doen. Op
de volgende pagina de foto'.

We hopen dat je ons kunt helpen en achter de info kunt komen.

Bedankt,

Namens Burgercollectief Dreumelse Waard
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68denkl Pool de plaiinlfig,

Bijgaand kno's van hedenochtend. waarop raar gnjsigrcentg spul wordt gestort Idj over ds Maas
Dd door de hooi Cis ook op ds planning is tenosmd. en her van de week volgens planning meer gaat halen.

We helmen het adres op de planmng nagekeken, en de teol gevmgd met AIB En dn Niikt een graniel import OedrlP77 Zie Iugags.

Wal voor spUI woldl hi8f IIU g8sttnt7
Kun jtj dn schterhalen7
En hier indien noodzakekjk op handhaven7

De plaiming toonl deze week rmnelitk alleen maar herkomst van dil sdres7

heest Oedane,

We rmnm ret graag,

Namens Bu erco8acM Drsumelse Waant


