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Internet

www.overdemaas.com

Op 29 oktober 2019 ontvingen wij van u een brief met bovenvermeld
kenmerk. Onderwerp is de aankondiging van een verificatieonderzoek naar de
toepassing van grond onder Bbk-melding 504391. 1 in de GBT Over de Maas.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op 30 oktober 2019 en is nadien nog een
keer herhaald op 9 januari 2020. Aan dit onderzoek is volledige medewerking
verleend. Tijdens de in uw opdracht uitgevoerde monstername zijn op ons
verzoek duplomonsters genomen. Het aan ons verstrekte monster is in onze
opdracht geanalyseerd en wij hadden reeds op 6 november 2019 de
beschikking over de resultaten. Wij hebben echter van uw zijde nimmer de
resultaten van het verificatieonderzoek ontvangen en dat bevreemdt ons zeer
gelet op de inhoud van uw brief.
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We hebben inmiddels tweemaal per email aan de in uw brief vermelde
contactpersoon verzocht om ons de uitkomsten van het onderzoek toe te
sturen. Tot op heden hebben we geen enkele respons ontvangen, zelfs geen
ontvangstbericht. Enkel uit de berichtgeving op de website van RWS
aangaande dit, inmiddels beladen, onderwerp lezen wij dat er geen
afwijkingen zijn aangetroffen en er geen sprake is van onjuist handelen door
Over de Maas.
Dat lijkt ons echter niet de juiste route om ons te informeren en om die reden
wenden wij ons nu tot u als ondertekenaar van de brief met het indringende
verzoek om ons alsnog per omgaande de resultaten van uw onderzoek toe te
sturen en indien u daartoe niet genegen bent ons uit te leggen wat daarvoor
de reden is.
Mocht u vragen hebben dan kunt contact opnemen met ondergetekende,
telefonisch bereikbaar op nummer 06- of per email

,a)nederzand.nl.

Hoogachtend,
Over de Maas BV
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