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Geachte heer

Op maandag 28 oktober 2019, heb ik san controle uitgevoerd bij het project Over ds Maas.

Tijdens het bezoek is vastgesteld, en door u verklaard, dat de toegepaste deelpartij behorende bij de Bbk mekling met kenmerk $04391 I toegepast is in het diepe deel van de plas. Hiermee is
deze partij niet meer terugneembaar.

Verificatieonderzoek
Rijkswaterstaat Zuid Nederland wilt woensdag 30 oktober 2019 verificatie bodemonderzoek laten uitvoeren van deze partij met Bbk meldingsnummer 504391 I, bij het project Over de Maas.

Volgens uw planning zal dit het schip Agegonda betreffen, welke een deel van de gemelde partij met Bbk meldingsnummer 50439LI afkomstig Amsterdam komt leveren.

Vooruitlopend op deze monstername
U mag eerdere partijen op eigen verantwoordelijkheid toepassen in uw project, ik wil u er dringend verzoeken dat u alle na vandaag, maandag 26 oktober 2019, toe te passen deelpartijen
terugneembaar toepast in hat project.

Toepassing partijen van deze melding na monsternanm in afwachting op resultaat
0 mag op eigen verantwoordelijkheid de gemelde partij verder toepassen in uw project, ik wil u er nogmaals dringend verzoeken dat u deze deelpartijen terugneembaar toepast in het project.

Analyse en beoordeling
Rijkswaterstaat laat de genomen monsters analyseren. Oe resultaten van de analyse worden vergeleken met doorn gemelde kwaliteit uit de milieuhygienische verklaring. Eventuele aanvullende
parameters worden getoetst aan de normen uit het Rbk.
Indien blijkt dat de kwaliteit van de verificatie overeen komt met de gemelde kwaliteit, dan vervalt het dringende verzoek om de pariij terugneembaar toe te passen.

Indien uit het verlfkatieonderzoek blijkt dat de kwaliteit niet overeen komt met de gemelde kwaliteit zal de melding ontoereikend worden verklaard en zal eraan bestuursrechtelijke maatregelen
worden genomen om de overtreding te laten beeindigen.
Als op dat moment blijkt dat de toegepaste partij niet terug neembaar is, zal dit gezien worden als het illegaal toepassen van afval en zal naast bestuursrechtelijke maatregelen hier ook aangiRe
van gedaan worden.

Met vriendelijke groet,

Nederland

M +31(0)6
E ~~Orws.nl
I www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat
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