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Geachte melder,

Op 14 juni 2019 heelt u da hel digitale meldpunt bodemkwaliteil wn Riikswalerstaat, afdeling 6odem+ een melding ingediend in het kader mn het Besluit 6odemkweliteil (hierna 66Kj.
~ Uw melding hebben wij geregistreenl onder nmnmer 493968 0 en zaaknummer RWS2201 900008883
~ De partij is akomstig mn Ammikehamn te Amsterdam (Graniet knport Benelux)
~ De partij wordt loegepast in het project GBT Over de Maas

~ De omwmg van de partij Is 6.000 ms
~ De perede mn de toepassing is 26 juni 2019 tot en mel 31 december 2021

Ten aanzien mn uw melding en bijgwoegde decumenten en)af bewijsmiddelen maak ik de mlgende opmerkingen
~ Granuliet wordt rnereenkomstig de uitleg in b)jgdmegde memo gezien als niet wxmgegemn bouwslcf en mlt derhalm niet onder de definitie mn grond Het materiaal komt riiet in aanmerking mor toepassing in

GBT (her de Maas
~ Hierbij wil ik opmerken dal reacties, aamugende bmindingen, -onderzoek, dmrekeningen, - toetsingen en onderbouwingen integraal opgenomen moeten worden in de rapponage Losbladig aangeleerde stukken

met betrekking op het onderzoek en de rapportage werden niet geaccepteerd

Daarom mxdl uw melding als niet toereikend beoordeeld De vxxgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegmen en beschrmen m)doen niet aan de regels mn het BB K. Cm uw melding mor toepassing toereikend
te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie aan te termen. U kunt dil doen door, eleklrowsch «a Agentschap NL, een vnjziging op uw melding ean te gemn. Deze
wijziging zal door mij waden beoordeeld. Indien b)i)kt dat u met een ontoereikende melding bent gestart mel de werkzaamheden, bande)t u in strijd met het BBK. Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zal ik

gebruik maken um de mij ter beschikking staande bestwri)jke eniol slrafrecMelijke hanchavingsmiddelen.

Deze e-mail is geen besluit in de zin mn de AW6 en kan geen bezwaar op waden gemaakt.

Als u wagen heelt cnar deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met

h vernacht u hiermee m)doende te hebben geinformeerd.
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