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Deze mail danr Hier heeft nooit sen bijlage aan gehangen

Met vnendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen j Oostkanaaldijk 354a j 6541 CD Nijmegen
Bezoekadres Maastricht j Avenue Ceramique 125 j 6221KV
Postadres ) Postbus 2232 j 3500GE Utrecht

M +310
E
I www
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mei(t, dan qa ik er venus dat u dat doet ter kennisname.

Vent (ZN)
Verzonden: dinsdag 11februari 202007:46
Aanr nederzand.nl&
cc: (ZN) Earws.nf&

Onderwerp: RE: Venfrcstrsonderzoe k en te rugnsembaarherd toe pass mg

geste~
Nogal logisch. ik was de afgelopen week ziek.

Heb van Gsonius nog niet het definitieve rapport ontvangen. Ran dus ook geen antwoord geven op de vraag.
Zodra deze binnen zijn en doe~ en mij is beoordeeld, geven wij een reactie.

Met vnendelgke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Neder)and
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Ngmegen ( Oostkanaaldgk 354a ( 6541 CD Nrjmegen
Bezoekadres Maastricht j Avenue Ceramique 125 ( 6221KV
Postadres j Postbus 2232 j 3500GE Utrecht

M +31(0
E
I www
Volg ons op Twkter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien 0 mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat 0 dat doet ter kennisname.

Van nederzond.nl&
Verzonden: maandag 10 februari 2020 17 $$

Aanr (ZN) rw~nl&
cc: (ZN) yrwmnf&
Onderwerp: RE: Venfrcstreonderzoek en terugnsembaarherd toepassing

Geachte

Opnieuw hebben we geen reactie ontvangen op ons herhaalde verzoek.
om dr 6 reden ls zojuist bi(gevoegde brief verzonden.
Het leek ons correct om u daarvan middels deze emorl op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,
NEDEHZAND Projectnzanagement aV

Dijk 61 664$ HA Winssen
Tel(024)~
Mobiel 06

Dnederzand.nf
www.nederzand.nl



Vani
Verzonden: donderdaq 6 februari 2020 12; 20
Aant (ZN)'C:

0

rws.nl'nderwerpt

RE: Venficaueonderzoek en terugneembaarheid toepaswng

Geachte heer~
lk wil u nogmaals wijzen op onderstaand verzoek.
Tot op heden mochten wij geen enkele reactie van u vernemen en dat vinden we niet correct gelet op de mhoud van uw bn sf.

Met vriendelijke groet,
NEDERZANO Projectnianagement BV

Dijk 61 6645 KA Winssen
Tel(024)~
Mobiel 06-

Dnederzand.nl
www.nederzand.nl

vani
Verzonden: maandag 3 feisuari 2020 15:31
Aani (ZN)'C:

'rws.nl'nderwerp:
RB Venficabeonderzoek en terugneembaarhwd toepaswng

Geachte hee~
Meer dan 3 maanden geleden hebben we onderstaande mail gevolgd door een gehlkluidende bn sf van u namens afd. Handhavmg ontvangen.
De m de b n sf aangekondigde mon sta mam e is op 30 oktober ll. uitgevoerd (m duplo) en op 8 I ann en li. nogmaals herhaald.
Wil hebben echter nimmer een uitslag van deze monste mam e van u mogen vernemen en wq verzoeken u dnngend om deze resultaten aan ons te verstrekken zoals we ook op basis van uw schnjven
mochten verwachten.

Uit de analyse die wil zelf hebben laten uitvoeren op de duplo-monsters is al op 6 november gebleken dat er sprake is van grond met AW-kwah te i t zoals ook op basis van vooronderzoek en certificaat
mocht worden verwacht.
wil hebben begrepen dat u de gemeente west Maas en waal op verzoek hebt bevestigd dat e r tq de ns het onderzoek geen verhoogde concentraties ziln aangetroffen en het dus mderdasd om Aw-
matenaal gaat
Het bevreemdt ons daarom temeer dat wil zelf niets meer van u hebben vernomen.
We verzoeken u daarom om de resultaten alsnog per omgaande aan ons te vertrekken.

Met vriendelijke groet,
NEDERZAND Projectmanagement Bv

Dijk 61 664$ KA Winssen
Tel(024)~
Mobiel 06-

Nnederzand.nl
www.nederzand.nl

Vani (ZN) rws.nl]
Verzonden: maandag 28 ddnber 2019 17:27
Aani
Onderwerp: FW: Verilicabeonderzoek en terugneembaarhed toepassing

Geachte

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

Tijdens het bezoek is vastgesteld, en door u verkhard, dat de toegepaste deelpartij behorende bij de Bbk melding met kenmerk 504391 I toegepast is in het diepe deel van de plas. Hiermee is
deze partij niet meer terugneembaar.

verificatieonderzoek
Rgkswaterstaat 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 Afiegonda betreffen, welke een deel van de gemelde partij met Bbk meldingsnummer 504391 I afkomstig Amsterdam komt leveren.

Vooruitlopend op deze nwnsternanw
U mag eerdere partijen op eigen verantwoordelijkheid toepassen in uw project, ik wil u er dringend verzoeken dat 0 alle na vandaag, maandag 26 oktober 2019, toe te passen deelpartijen
terugneembaar toepast in het project.

Toepassing partijen van deze melding na monsteraanw In afwachting op resultaat
U 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. De resultaten van de analyse worden verpeleken met door u gemelde kwaliteit uit de milieuhypienische verklarinp. Eventuele aanvullende
parameters worden getoetst aan de nonnen uit het Rbk.
Indien blijkt dat de kwaliteit van de verilicatie overeen komt met de gemelde kwaliteit, dan vervalt het dringende verzoek om de partij terugneembaar toe te passen.

Indien uit het verificatieonderzoek 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 beeindipen.
Als op dat rrwment blijkt dat de toegepaste partij niet terugneembaar is, zal dit gezien worden als het lfiegaal toepassen van afval en zal naast bestuursrechtelijke maatregelen hier ook aangifie
van gedaan worden.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen I Oostkanaaldijk 354a I 6541 CD Nijmegen I

Bezoekadres Maastricht I Avenue Cara rrique 125 I 6221Kir sla astricht I

Postadres I Postbus 2222 I 3500GE Utrecht

M +3106
E rws.nl
I www.rijkswatewtaat.nl



Volg ons op Twkter en Farabook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien umu in de CC ma~ilt dan oa Ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.


