
van:
Verzonden:
Aanr
Onderwerp:

(ZN)
dinsdag 7 j anus h 2020 13:38

[ZN);
RE. Vergunning

N); ZN); (ZN)
324.

Communicatie met da pers over granuliet loopt via

Cvoet,

Vanr N)
Verzonden: drnsdag 7lanuan 2020 12 15

Aanr (ZN) ; (ZN);
Onderwerp: FW: Vergunmng

[ZN) ; (ZN)

Hallo collega',

Met vriendelijke qroet
Dhr. inq. I Afdeling Vergunningverlening I Rijkswaterstaat Zuid-Nederland I Zuidwal 58, 5211)K's-HertogenboschlPostbus 223213500 GE Utrecht i tel 06-~ I e-
rreil Drws.nl I www.rrjkswaterstaat.nl I

Vent (ZN)
Verzonden: drnsdaq 7 januari 2020 9:08
Aanr E ~ (ZN)
CC; — (ZN)l~ (ZN)
Onderwerp: REr Vergunning

Verzoudeu net BlackBeuy Wade
(wow blackbee cogk

Vaa: (ZN) rws ow
Datum: dwsdag 07 pa. 2020 857 Alf
Aaa:~r (ZN)~r» s ot
Oadernarp: FW: Vergumuag

Hallo~
Het storten van g ranietslib heeft ook de aandacht van de media g~ekre en, ik ken dit bedrijf in Amsterdam maar weet verder niets over het storten van Era nietslib.

Dhr.
rruil

Afdeling Verg unningve ria ning I Rijkswaterstaat Zuid-Nederland I Zuidwa I 58, 5211 1K 's- Hertog enbosch I Postbus 2232 I 3500 GE Utrecht I tel 06-~ I e-
I www~h'kswaterstaat.nl

Van: bnnvara.nl&
Verzonden:maandag6januari 20201141
Aanr (ZN) rws. nl&

Onderwerp: RE: Vergunning

Raste W
Dank voor de reactie. lk probeerde zojuist te bellen, maar ik kreeg geen gehoor.

We proberen nwer informatie te krijgen over een partij die in Over de Maas is gestort. Via A15 zijn de schepen te traceren naar waar het materiaal vandaan kont, op dat adres zit Graniet
import genelux.

Inrriddels heb ik rrijn vraag ook uitgezet bij de Omgevingsdienst, die zijn eea aan het uitzoeken.

Vriendelijke groet,

Vent (ZN) rws.nl&
Verzondem donderdag 2 januari 202008:51
Aan bnnvara.nl&
Onderwerp: RE: Vergunning

geste~
Ik heb helaas geen informatie over de specifieke bindmddelen die volgens jou gebruikt worden bij de productie. Volgens de voormalige vergunning wordt er geen procesafvalwater geloosd.
Wellicht dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam ( teh 088 567 0200) mogelijk wel informatie over deze bindmiddelen heelt. Deze dienst is namens de gemeente Amsterdam
bevoegd gezag voorde rriilieuvergunning. In de milieuvergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot geluid, energie, afvalstoffen e.d.

Ik vraag me af waarvoor jij deze informatie nodig hebt. Zou jij mij daar iets meer over kunnen vertegenr

Met vriendelijke gr~net
Dhr. Inq. I Afdeling Vergunningverlening I Rijkswaterstaat Zuid-Nederland I Zuldwal 58, 5211 1K 's-Hertogenbosch I Postbus 2232 I 3500 GE Utrecht I tel 06-~ I e-
mail Orws. nl I w ww. rijkswaterstaat. nl I

Van: bnnvara.nl
Verzonden: dinsdag 31 december 2019 10:44



Aanr (ZN)
arderwerpr REr Vergunning

Raste~
Dank voor het doorsturen, dit is helder.

lk begrijp dat Graniet import specifieke bindniddelen gebruikt voor het slib dat ontstaat bij de productie. ls wellicht in een andere vergunning/regeling vastgelegd welke mddelen dit zijn7

Vriendelijke groet,

Vent (ZN) rws.nl&
Verzonden: dinsdag 31 december 2019 09 00
Aanr bnnvara.nl&
Onderwerp: RE: Vergunnrng

Eeste~
Zoals gisteren besproken stuur ik je hierbij enkele documenten van Graniet tmport te Amsterdam.

De lozingsvergunning is van rechtswege komen te vervallen omdat het bedrijf onder de algemene regels van het Adiviteitenbesluit Milieubeheer valt (zie bijgevoegde brief).

Voor vragen over handhavingsza ken kan je het beste even contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de vestiging in Haarlem, te h 088 -797 45 00.

Met vnendelijke groet,
Dhr. in . I Afdeling Vergunningverlening I Rijkswaterstaat ZuidNederland I Zuidwal 58, 52111K sHertogenboschl Postbus 223213500 GE Utrecht i tel 06~ I e-
mail rws.nl I www.riikswaterstaat.nl I

Van: bnnvara.nl]
Verzonden: maandag 30 december 2019 16r42
Aan: (ZN)
Onderwerp: Vergunning

Raste

Zojuist spraken we elkaar over de watervergunning van Graniet Import aan de Arrwrikahavenweg 2 in Amsterdam U vroeg rrij om een mailtje trut rrijn gegevens te sturen, bij dezen.

Vriendelijke groet,

M. 06.
E. bnnvara.nl


