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Handha~ver Leen Practitioner
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Geachte heer~,
Door reorganisatie (Koers 2020) binnen de ILT hebben we als vakgroep een andere werkwijze in moeten zetten. Dit is voornamelijk nodig omdat we veel te weinig mensen hebben voorbat werk
wat we op dit moment aangeboden krijgen. Tevens wordt meer gekeken naar maatschappelijke problemen. Hierdoor hebben we als vakgroep prioriteiten moeten stellen en kunnen we onder
andere helaas geen antwoord meer geven op bijvoorbeeld jou onderstaande vraag. We moeten ervan uit kunnen gaan dat adviesbureaus hun werkzaamheden zegstandig kunnen uitvoeren
waardoor vooroverleg over bepaalde situaties niet benodigd is. Over bepaakle situaties kan worden overiegd met Bodemplus of de opdrachtgever RWB. ILT is een handhavende instantie en geen
adviesbureau. ILT zal de onderzoeken beoordelen bij het indienen van de Blbi- of Bbk-melding.
Ik hoop je zo voldoende te hebben getnformeerd over de wijzigingen binnen de ILT.
Met vriendeliike roet
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Verzonden: donderdag 7 november 2019 14: 23
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Onderwerp: RE& sulfaat
Goedemiddag M.
Afgelopen jaren hebben we een hele discussie gehad met GBT beheerders en adviesbureaus mbt de parameter chlorid. Daar heeR het RIVM iets moois over geschreven en staat op de site van
Bodem+.
Hieronder staat de mailwisseling dipt h/den over sulfaat. Die is niet af te leiden en hanteren we de a*tergrondwaarde. Echter een dergelijke uitleg is niet op de site van Bodem+ te vinden.

Er zijn adviesbureau's die aangetekende brieven sturen met de vraag waar dit staat, vandaar. Lijkt mij ook transparant om daarop de site te plaatsen. Kan de uitleg over sulfaat ook op de site van
Bodem+7
Dat zou heeeeeel fijn zijn.
Ik bel je maandag hier nog over.
Met vriendelijke groet,

senior adviseur vergunningverlenlng
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Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

senior adviseur vergunningverlenlng
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