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(ZN)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

(ZN)

woensdag 20 november 2019 11:28
@yahoo.com

(ZN); (ZN)
FW: Vragen chloridenorm bij toepassing Bbk

BSB-certificaat Granuliet IZG-039-2.pdf

Geachte heer

Ik heb uw mail ontvangen en ingeboekt onder nummer RWS-2019-40705.

U stelt in uw mail de volgende vragen:
1. Wat voor spul wordt hier nu gestort?
2. Kun jij dit achterhalen?
3. En hier indien noodzakelijk op handhaven?
4. De planning toont deze week namelijk alleen maar herkomst van dit adres?

Mijn antwoord:
Ad. 1 Er wordt granuliet toegepast onder certificaat. Zie afschrift van het certificaat in de bijlage.
Ad. 2 Zie vorig
Ad. 3 Het certificaat is een erkend bewijsmiddel. Indien aan de eisen van het certificaat wordt voldaan, kan hier
niet op gehandhaafd worden.
Ad. 4 Dit klopt.

Met vriendelijke groet,

@yahoo.com]Van:
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:23
Aan: (ZN)
Onderwerp: Re: Vragen chloridenorm bij toepassing Bbk

Hallo

Bedankt voor de planning,

Bijgaand foto's van hedenochtend, waarop raar grijs/groenig spul wordt gestort bij over de Maas.
Dit door de boot die ook op de planning is benoemd, en hier van de week volgens planning meer
gaat halen.

We hebben het adres op de planning nagekeken, en de boot gevolgd met AIS- En dit blijkt een
graniet import bedrijf?? Zie bijlage.

Wat voor spul wordt hier nu gestort?
Kun jij dit achterhalen?
En hier indien noodzakelijk op handhaven?

De planning toont deze week namelijk alleen maar herkomst van dit adres?

Alvast bedankt,



We horen het graag,

Namens Burgercollectief Dreumelse Waard.

On Friday, October 25, 2019, 12:46:33 PM GMT+2, (ZN) @rws.nl) wrote:

Beste~

Zoals van de week toegelicht dat wij op basis van de zorgplicht zelf een norm van 340 mg/kg.ds hebben vastgesteld
op basis van de bijgevoegde RIVM-rapportage 'Afleiding van milieurisicogrenzen voor chloride in oppervlaktewater,
grondwater, bodem en waterbodem'.

Daarnaast zou ik jou als de eerstkomende planning, die wij wekelijks op vrijdag (12.00u ontvangen, laten toekomen.
Ook deze heb ik als bijlage bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Afdeling Handhaving

Bezoekadres Nijmegen l
Oostkanaaldijk 354a l 6541 CD Nijmegen

Bezoekadres Maastricht l Avenue Ceramique 125 l 6221KV Maastricht l

Postadres I Postbus 2222 l 3500GE Utrecht

M +31(0)6



rws.nl

I www.riikswaterstaat.nl

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.


