
Vsn
Ven«dm:
A n
rmm n:

las)
woensdag Srso se 202d 14 re

(WVLi
een I I- Itr f o d k

10.2.e 085

Ah dat is hetzelee. lk lees het nop een keer, misschien heb ik dan een beter beeld,

Van: (WVL) &

Verzonden: woensdag n j anus h 2020 14 07
Aant (Bs) & Cnrws.nl &

CC: (WVL) & Cerws.nj&
Onderwerp: FW: Granuk at - resultaten vsnfIcatIeonderzoek

j n r w s . n j &

Net rappo*zat al in mijn mail. Moet het nu zelf ook gaan lezen

Csrws,nl&Van: (WVL) &

Verzonden: woensdag n j anus h 2020 13 32
Aant Brandsen, Cees (WVL) & Mrws. nl&; Sphtthoff, Ruud (WV L) &

CC: (wvL) & Cnrws.nl&;
Onderwerp: Granuliet - resultaten venficatieonderzoek

(erwt.pl&
(WVL) & Rrws,nl&

Hoi Cees, Ruud,

1) Bggas«l een san«nattende nsnm door RWS ZN unt de rendrdten van lwt Ierrjkarb(band(nrings)ondermek Ian grambet ia O4er de Maas.

2) Vmmcbmnd hfay Id Kerkhofgesproken m tee(name jn(bnmtn nmmmn.

A) Nadat de ee«te anklmg Ian (25 000 ton sinas opgehoogd Im een nveede nekhog tot 250 000 ton hebbennv sauddels een derde ac(dag ounangeu nnamne het toe te passen guumket m OI«de
blaas oploopt tot 500 000 tcm kag ia de Iemncbnug nunt er btp ca 1 usjjoen toen m Iuonaad bg Bontrop ia Am terdam

B) Genen de grotere mlumes heeg ZN-bandhatmg besloten om gisteren een nwmv 2e I«dican«mnster te aeaun eu te laren orderzoeken. B«mustenng beek gisteren plaatsgemmlen

C) ZN hmdhating gaat een project(pocht bandhatmgsphn opa«gen, n nana nu gaan metren op penodbke I«dieauebeannsteriugen Ik heb net May algespmken dat ze da c«nept phn morafagtemmn
Imt W51. ah&neus tot uinu&rmg orer te gaan

Verzoudm rmt BhckBerry Wrnk
(mvn.blackb««com)

Van: (ZNj & (grws nb
Datamr dnsdag 07 pd. 2020 7 52 Akj
Aan: (W51.) & BAv s aj&

Kepie t (ZN) & d)rus nj&,

Onderwerp: Grsnuket - resultaten verdnstmndcrzoek
(ZN) & dlhtrs unit&

Hol

Bijgaand de samenvattende rappo*age van het gehouden toezicht.
Gelieve deze te verwerken in de beantwoording van de brief aan de Minister (nog openstaande actie) zoals afgesproken met May van de Kerkhof. De reactie zien we alvorens versturen graag
tegemoet om mee te kunnen lezen.

Deze mail is afgestemd met directeur NM, May van de Kerkhof en mijn afdelingshoofd

Met vnendelgke gmet,
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