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Ben de gehele dap in Roermondl

Met vriendelijke groet,

Vanl~ Q(ZN)
Verzonden: vn da 15 november 2019 12:53

Q(~: ~(~
CC: m(ZN)' (ZN)',a (ZN)
Onderwerp: RE: Granulmt tuetsrng banum -lundrsche check door CD en WVL~mmg etmat~Q
Verzrnzlenm tBhckBeny Wodc

(nsvw blackbeny corg)

Van: ~.~ (ZN)~~fi~.s at
Datum: vsgdag 15 nov. 2019 12 11 Phl
Aan: ~.~ (ZN)~~Blws td . ~.Q (ZN) +~B~ s nt
Kopie: ~.W(ZN)W~~gsat,~ R(ZN) W~Brusnh.~. Q(ZN) +Mg~slik
Ondsrnvrp: RE Grnadur toetswg banum -fiuzbsche chcck door CD cn IVVL

Hoi~enQ,
Ik wil ons standpunt (geel gearceerd) eerst even met jullie afstemmen.

Doen van een bodemsignaal zal

bodemsignaal.

Gmet, W
Als ie oerede~onderbouwde twijfel hebt bij de homogeniteit van deze partij, dan adviseren wij positief voorbat doen van een

Van:~W (ZN)
donderdag 14 november 2019 16:01
%(e;~, R(ZN)

CC: ~ (ZN)
Onderwerp: RE: Granulmt toetsing benam -lundrsche check door CD en WVL

Kwalibo (kwaliteits borging van Bb k gerelateerde grond- en bouw stof stromen die door een marktpartij wordt gecertificeerd) maakt onderdeel uit van het Bbk. Hiertoe is ILT bevoegd gezag. Dit is
een instrument dat door Rws-zN ook daadwerkelijk wordt ingezet indien blijkt -of gerede twijfels bestaan bij — dat werkwijzen van adviesbureaus, certificerende instellingen etc. onterecht zijn
over gegaan tot ceriificering.
Vorig jaar heelt een certificerende instelling — nav een bodemsignaal van ons — een waarschuwing gekregen van ILT Deze instelfing heeft vervolgens haar lnrtificaa voordat buitenlands bedrijf
ingetrokken.

Met vriendeliike groet,

zdndd d

RWs- ik» t t

wt .wa.wn.ndk t t t.

Vent~M (ZN)
Verzonden: donderdag 14 november 2019 15:37
Aan~,~(ZN);~~ (ZN)
CC:~5 (ZN)

Onderwerpt FW : cganuhat toetsing banum - lundrsche check door CD en WVL

Cogega's,

jfwrbg een hage uwrlnwsebug tussen dnmae afdchgpn en collega s osm ..... Gmmdht.

Groet en sheet dank.~
Verzonden nwt BhckBerry Wodc
(nmm blackbenv com)

Van:~ ~(ZN)~~gras ok

Datum: donderdag 14 nov 2019 304 PM
Aan: Kerkhof, May mn de (ZNI lires rrt ~.Q (ZN) g~~lt 5 nt ~~ (ZN) ~grilt tdk

Knpie ; Bmnog, Duns (ZN) . Brws n&s,~Q (ZN)~~ mrws nt
Ondernvrp: RE Grauuhel toetswg banum -fizsbscbe chcck door CD m lkml.

Hoi May en anderen,

Ik heb zojuist een belrondje gehad.

Allereerst metW~ Heb met hemde juridische onderbouwing over dat we granuliet als grond zien is door~ besproken.



Het doen van een bodemsignaal moeten wij als repio besluiten. Zou graag ook willen weten hoe vergunningverlening hier tegen aan kijkt. [vraag :~~)

Met vriendelijke groet, 11.1

Vani Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: do~~da 14 november 2019 11:37
nani~ ~(~ZN ; %(ZN)
CC: Beuhng, Dans (ZN);~~ (ZN)
Onderwerp: FW; Granuliet toelwng banum - juridische check door CD en WVL

Ten eerste wil ik je graag complimenteren met de gedegen wijze waarop je dit dossier vast blijft houden en de juiste verdieping aanbrengt.

I
Succes met het gesprek straks, benieuwd naar je terugkoppeling en hartelijke groet, 11.1
May

Van:~~(ZN)
Verzonden: donderdag 14 november 2019 10:28
nam~R (ZN) :~~ (ZN) ; Kerkhof, huy van de (ZN) ; Beuting, Diana (ZN)
Onderwerp: RE: Granuliat toetsing ba riem - juridische check door CD en WVL

Ik heb om 13 oou een telefonische afspraak met~.
Ik heb de volgende vragen voor hem:

Met vriendelijke groet, 11.1

V-i~ R(D6
Verzondeiu donderdag 14 november 2019 9:18
Aani~~ (ZN); Kerkhof, May van de (ZN); Beutlng, Dans (ZN);~~ (ZN)
Onderwerp: RE: Granulwt toetsing benam - lundische check door CD en WVL

En dat sens oolc de a&prae)L ttu hebben otungem 6 iteken djd om te reageren op een bb tmzoek bmfncbuog Bemeeate staat Been teute)n mor ...

Vcrzondcn m:t BlsckBerry Wmk
(nsvcv.blackbee.coml

Vaa: W Q(ZN) ~WBrrvs aM



Datum: woensdag 13 aov. 2019 904 Pl I
.Lao: Kerkhof, May hm de (ZNj s.nt, Beunag, Dum (ZN) ~ gz Es nt,~~ (ZN)~~ ~g s nt .~~ (2N) ~~a~ s at
Ondernvrp: RE Graauhet toetsng bmum -pmducbe check door CD en%RiL

Zo ver ik weet is nog geen reactie geshggd omdat resultaten nol) net compleet zijn en

Verzonden met BlackBerry Work(www blackbenv com)

Von: Tccrkhof hfaywn de(ZN)'ruv nl&

Ges eudetr 13 11 2019 2020
An: "Beutmg, Diana (ZN)" arhhv ut&, '~~ (ZN)" ~~~ahsnM, '~Q (ZN)" +~~atv/DvA ; '~Q (ZN)"~~utrhyhggj&
Be helft FW: Graaulut toeumg banum- paxbscbe check door CD en WL1.

Fh agenual,

Ter mfumatic orderstaarde nngnhhsehng Genen de unit eerder verdaag en int adhws rrht de meta op barsen, is da met raeuw.

(BQ en~ khamnpke aautphen uut hhu oog mruncEten aan aoalyseresukaten eu hhunueer? Ook hen rk bmmuu d boe je gesprek h soda eg rrut de CD u hmhpen~ en unt Iomv/julhe

cow:hstm zgn en hmh adhim je/tuit» Dnoa zouden villen gmvn?

Hebben hhu mhxgpm al een ree ct» gmuaxd aan het hurtpvcogac tegde germ«xe Hartelgke groet,

hlay

'Verzonden rw:t BhckBeuy Wodc
(uhvw blackberry conil

Van:~.~ (WVL)~~g~ent&
Datum: woensdag 13 nov 2019 542 Phl
Aan: Kerkhof, I Iay hnn de (ZN3 @ma nl&

Ondernvrp: FW Grauuhet toetswg barauu - jurxhscbe chu:k door CD cn hh%L

Hot hfay,

Eren thoodgcduhmgen per eunt1

Groet~
Verzoaden nut BhckBerry Werk
(hhhhw hlackheuy conil

Van: (Bsrh) Eiws ut
Datum: woensdag 13 oov. 2019 3 30 Pl I
Aam~W (WVL)M~~g's nt&,~R (W3L) &~g~sst&,~~ (h3RL)~~ttms ot&, Kerkhof, I fay vau de (ZN)

lllAI's ot&

Ondenwrp: RE Graauhet toetswg harnas -pxducbe check door CD ea IVVL

[dit bericht is vanmorgen in dooreen outlookstoring op mn tweede werkplek even kwijt geweest en blijven hangen, bij deze alsnog, excuses voorde ve*ragingj

Dag Mav en collega',

in antwoord op je vraag naar het apert op het aquatisch systeem, gebaseerd op input van verschigende RWS collega's en spedalistenr
Omdat het Barium in het moedergesteente zit (de matrix, ingestoten in de korrel) zijn slechts minieme hoeveelheden beschikbaar voor aquatisrhe en biologische procx.ssen.
Cirt is in die zin niet afwijkend van barium in grond en bagger uit het stroomgahied van Rijn, Maas en Schelde.

Er ziin methoden om de beschikbaarheid vooraan insrhattina van versoreidina in het wateren/of ooname in oraanismen.t h V=
I
Geelt dit voldoende antwoordt

Met vnendelgke greet,

Bodem, grond- en slib-stromen, houwstoffen, mor/o/ogw, grondwater
Orcuhir m de bouw en GWW, natuur/gk kapxaa/, hrotrsche knng/open
Intemaremaa/e/va/beheer en urcu/a/re economre
Maatscheppelak lrerantwoord Inkopen
Zwer/a/vat nvreren en phsrrc soup

RWS Water Verkeer en I eefonrgeving
Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht
Bezoekadres : Griflioenlaa n 2, 3526 LA Utrecht
NB: bij bezoek is legitimatie verplicht
Management assistente: m
(06-~ Orws.nl)

Mgd~
'Orws.nl

w ww. n ka waterstaat.ni
Ln

Water. Wegen. Werken. Riykswamrstaac

P Is het echt nodig om deze email te printen? Denk groem

Vam~,~ (WVL) ~~prws.nt&
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 12 la
Aanr B rand sen, Cees (WV I 3

. Lurws.nl&; sphtthoff, Ruud (wv
Drws.nt&

Onderwerp: Granul iat toetsing hari um - juridi sche check door CD en WVL

s.nl& Kerkhof Mayvan de (ZN rws.nl&, (WVL)



Beste allen,

Op verzoek van Cees Brandsen (WVL) en Diana Beuting (ZN) heeft WVL een juridische toets uit laten voeren op de toetsing van de parameter barium in granuliet, tijdens het vsrilicatieonderzoek
van toegepast granuliet in project Over de Maas'. Bijpaand de reacties van onze RWS spedalisten bij CD en WVL.

Con~dusie samengevat):

I
PS: uit recente informatie die ik van ZN ontvang (via May en~, zie ook hieronder), maak ik op dat het granuliet momenteel nog aanvullend gearntroleerd wordt op andere parameters die
relatie hebben met het gebruikte flocudant in het zaap- en breekproces van Bontrop. En dat resultaten daarvan nog circa I week op zich laten wachten.

Groet~
Vanr Kerkhof, Maf van de (ZN)
Verzonden: maandag 11 november 2019 13 01

Aan 

:~~ ( WV L)~~Qrws nl &

Onderwerp: FW: OOM resultaten A l l egon ds, verste 2

In mijn mailbox zat nog ongelezen bijgaande mail. Ik heb de hele ochtend in overleggen gezeten, dus nog geen kans gezien dit te bestuderen. Aangezien dit wel het antwoord op de vraag lijkt te
zijn, stuur ik je deze mail gelijk door. Hartelijke groet,

May

Van:~~ (ZN)~~Crnvs.nl&
Verzonden:maandagllnovember201306 30
Aan:~W(ZN) ~~Lprws nl&; Kerkhof, Mayvande (ZN)
Onderwerp: OOM resultaten Ali egonda, versie 2

May en Q,

Cdrws. nl &

Afgelopen vrijdag nog aanvullende gegevens gekregen van WVL en de opdracht ter controle naast de uitvoering gelegd. Gevolgen:

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

M~+31 0 6 12 36 35 93
E ~~Orws.nl
I w~ww.ri'kswaterstaat.ni
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.


