
Heidstra, Rita 

Onderwerp: FW: ODRU heeft mijn melding van een milieu delict uitgezocht 

Van: J~ 
Datum: 16 januari 2020 om 15:53:25 CET 
Aan: "Engelsman, Marie Louise" <Marie.Louise.Engelsman@provincie-utrecht.nl> 
Kopie: "Lagemaat, Natasja van de" <natasja.van.de.lagemaat@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: ODRU heeft mijn melding van een milieu delict uitgezocht 

Provincie Utrecht. 
Geachte Griffier Mevr. Engelsman. 

U heeft mij met mijn melding van een milieu delict netjes geholpen, onderstaand informeer ik de 
Provincie Utrecht statenleden wat het uiteindelijke resultaat is bij een overtreding van een 
overheid. 

Met vriendeliike groet. 

Kopie van mijn schrijven: 
Waterschap Vallei en Eem 

Geachte heer de Graaf. 
CC. Gemeenteraad 

Uw voorlichting aan mij blijkt niet recht door zee, volgens mijn gesprek met de ODRU vanmorgen. 
Ook hij heeft superieuren vertelde hij mij. Het door ODRU vastgestelde feit wordt achteraf met de 
mantel der liefde bedekt. 
U heeft de omgevingsdienst excuses aangeboden en zal alsnog achteraf melden bij de ODRU. Een 
oplossing onder overheden. 

Als dit Achterbergse bedrijven zou gebeuren, had de Burgemeester allang en onverbiddelijk een Last 
onder Dwang opgelegd. Zoals 8 voorbeeld gevallen in de laatste jaren. 

Graag ontvang ik van u schriftelijke excuses. hoe u mij in mails probeerde op het verkeerde been te 
zetten. Dat ligt vast. 
Waardoor ik door twee van uw grondontvangers in Achterberg bedreigt ben, daar heb ik een 
getuige van. 

Art. 1 van de grondwet geldt zoals ODRU controleur van de Pol mij uitlegde niet voor overheden 
onderling. Geldt alleen voor Bouwers en Boeren. 

Zo'n Ganzen vijver in het Binnenveld kost al genoeg. Dat uiteindelijk zal leiden tot peilverhoging en 
Natura 2000 (nu nog niet, dat gebeurt buiten mijn gezichtsveld, ik hoef het ook niet te weten. 
Zolang er eenzijdig bij broeikasgassen bestrijding. gezwegen wordt over het grootste broeikasgas 
90% waterdamp. 

Uw 300 heet Ganzenvijver zal zorgen voor aanwas van het grootste ons bedreigende broeikasgas nl. 
Waterdamp, dat is 90% van alle broeikasgassen, CO2 maar 3 % idem NOx. 

Ik ben geen activist, maar wil wel graag weten wat o.a. het waterschap met mijn belasting doet, en 
na mijn onderzoek blijkt is dat niet zorgen voor droge voeten. 



Gegroet. 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Arend-Jan van de Pol <a.vandepol@ODRU.nl> 
Onderwerp: Project Wageningen Binnenveld 
Datum: 15 januari 2020 om 09:28:43 CET 
Aan: ,.. - - - '' - - - 

Beste heer .... 

Enige tijd geleden spraken wij elkaar over de grondstromen die zijn vrijgekomen bij 
project Binnenveld. Een klein gedeelte van het totaal, naar men zegt 500.000 kuub 
grond is toegepast buiten de gemeentelijke grenzen van Wageningen en binnen de 
gemeente Veenendaal en Rhenen. 
Om hoeveel grond het gaat wordt nu uitgezocht. Mijn schatting is enkele duizenden 
kuub. 
Ik heb hier melding van gedaan bij Dhr. Elbert de Graaf van Waterschap Vallei en 
Veluwe. Deze heeft aangegeven dat dit mis is gegaan en anders had gemoeten. Met 
terugwerkende kracht zal door de aannemer Martens en van Oord alsnog de juiste 
meldingen worden ingediend. 
Aangezien de grond (ruim)voor 8 juli 2019 is gekeurd en in zijn geheel voor 1 oktober 
2019 is toegepast hoeft deze toegepaste grond niet aanvullend op Pfas onderzocht 
te worden. 
Gemeente Veenendaal en gemeente Rhenen zijn op de hoogte gebracht. 
De meldingen zullen alsnog worden beoordeel door ons team bodem expertise. 

Hopelijk heb ik uw vragen en zorgen zo voldoende beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Arend-Jan van de Pol 
Toezichthouder Bodem 
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Van: _ 

Verzonden: donderdag 21 november 2019 17:40 
Aan: Graaf, Elbert de <EdeGraaf@Vallei-Veluwe.nl> 
CC: Dilling, Yvonne <YDilling@Vallei- 
Veluwe.nl>; wilma.pol@wageningen.nl; Dennis.Gudden@wageningen.nl 
Onderwerp: Re: Vermoedelijk milieu delict vanuit Wageningen vorige week gemeld 

Geachte heer de Graaf. 

Dank u wel. 

Opmerking: 
Niet de boeren hoeven een schone grondverklaring te vragen met de meetwaarden. Het waterschap 
als opdrachtgever moet bij elk grondtransport de vervoerder een schone grondverklaring verlenen, 
conform de wet. Wordt de grondvervoerder controlerend aangehouden, dan wordt deze beboet. 

U heeft mij maandag j.l. beloofd zo'n verklaring aan de ontvangers te geven. 
• Dat lijkt mij de juiste weg om problemen te voorkomen. Wilt dat alsnog doen, u kent al de 

namen van uw Utrechtse clienten 
• Nu gem. Wageningen in de ontbrekende controle wat er aan grond vervoerd is, schriftelijk 

naar gemeente Rhenen wijst. 
• Denk ik dat de gemeente waaruit grondtransport plaatsvind de controle heeft wat het 

waterschap aan grond wil vervoeren over de provincie grens zonder schone 
grondverklaring. 

• Gem Rhenen moet m.i. alleen een ophoog vergunning verstrekken aan de aanvrager. Ook 
daar is een schone grond verklaring voor nodig. 

• Zonder kan natuurlijk niet, de provincie Gelderland en het Waterschap zijn de 
opdrachtgevers. Die moeten de wet kennen. 

• En Gem. Wageningen moet controleren, de milieu afdeling van Wageningen bij monde 
van Natasja Aberson wist niet eens wat PFAS was!! Een ruime week terug. 

• Uw opmerking we wisten het niet tot 1 okt j.l. Klopt niet. De normen zijn door 
staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven in juni dit jaar al oplegde. Moest 
de milieu afdeling van gem. Wageningen en u weten, wijzig uw bewering van 1 okt aub. 

• Uw verklaring ontbreekt op welke voorwaarden, enkele boeren zoals Wijnand Versteeg 
geen Gelderse grond maar een vergoeding ontving. Mag ik een afschrift van die 
overeenkomst ontvangen op grond van de WOB? 

Met vriendelijke groet. 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: ... 0. ~, )I 

Onderwerp: 
muur 
Datum: 19 november 2019 om 12:14:23 CET 

· van het kastje naar de 

Aan: "Engelsman, Marie Louise" <Marie.Louise.Engelsman@provincie 
utrecht.nl>, natasja. van.de.lagemaat@provincie-utrecht.nl 
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Op 18 nov. 2019, om 14:18 heeft J 
'iet volgende geschreven: 

Dag mevr. Engelsman. 

U nog bedankt voor uw bemiddeling, maar er schijnen 2 Utrechtse 
milieudiensten te zijn. Dat is verwarrend, ik neem dat u niet kwalijk. 

Ook aan de topografische kennis van de ambtenaren in het m.i 
kleine Prof Utrecht ontbreekt het w.s. Als ik de verwarring lees 
tussen Achterveld en Achterberg. 
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