
Vani
Verzonden:
Aani
Onderwerp:
Bijlagen:

(Bs)
woensdag 8 januarii 2020 13:56

(WVL)

FW: stavaza granuliet "over de Maas"
G ra nu[iet - tuesenra pportage resultaat 2.1.does

10.2.e 086

vani (ZN) &I Cnrws«ni&

Verzonden: woensdag 6 lanuan 202013:41
Aani (Bs) & Lnrws.nl&

CC: (Bsl & Cirws.nl &;

Kerkhof,Mayvande(ZN)& erwsnl&
Onderwerp: RE.'tavaza granuliet "over de Maas"

(ZN) & Lnrws.nl&; (ZN) & Larws.nl&; (wvL) &gilbert.boerekam~cprws. nl&;

Hl
Ik kreeg vanochtend vanuit hoofd handhavinp de info, dat tussen ZN en WVL is afgestemd, dat WVL de beantwoording van de vraag van de DG inzake stand van zaken processtappen granuliet
schrijft en met ZN afstemt. Daarnaast is WVL in de leed de DG en BS te informeren.
Bij deze dus vanuit mijn kant de doorverwijzing naar WVL voor vragen. Contactpersoon bij WVL is
Indien de vragen vanuit Zambia bekend zijn kunnen wij uiteraard (samen met WVL) hiernaar kijken.

Daarnaast bijgesloten ter informatie de samenvattende rapportage van het gehouden toezicht inzake granuliet, zoals die ook naar WVL is verstuurd.

Ik hoop, dat je hiermee verder kunt.

Gmet,

Cnlws,nl&Vani (BS) &

Verzonden: dinsdag 7 l anus n 2020 15:12
Aani (ZN) & elws.nl&
CC: (Z Nl &

Onderwerp: FW: stavaza granuliet "over de Maas"
(Bs) &

Beste

Zou je mij de laatste stand van zaken kunnen geven7 Dit ivm een interview-verzoek van Zambia. Ik heb deze vraag ook bij WVL uitgezet overigens, mbt het stuk onderstaand in het geel.

Alvast dank!

Groet

Mt nend luk 9 t,

Adie o bWp oriht

mikswsterstaat uestuursstaf
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Volg ons on racebook, Twitter, unkedin, Insiagram en youT be
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Vani (Bsl & erws.nl&
Verzonden: maandag 11 november 2019 14 00
Aani (ZN) & eiws.ni&
cc: Kerkhof, May van de (zN) & Cirws. nl&; Sph tthof, Ruud (WVL) &

Onderwerp: FW: stavaza granuk at "over de Maas"
Lniws.nl&; (Bs) « girws.nl&

oag

Dank voor de stavaza. Ik vrees alleen dat ik de tabel niet goed begrijp. Als een vakje in de tabel5iiiiig is, betekent dat dan dat het resultaat van het onderzoek - spedfiek voorde betreffende
stofgroep(en) -'goed'is en het materiaal o g v. het Bbk kan worden toegepast? En de oranje kleur in de vierde rij7 BOTOVA7

Woordvoeringslijn kun je afstenvnen met iogega

Ik stuur Ruud Splitthoff ook een cc van deze mail.

Groeten,

(BS Communicatie). Zie cc.

Van: (ZN)
Verzonden: maandag 11 november 2019 13;33
Aani (BS)
CC: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: stavaza granuliet "over de Maas"

Hallo

Bij deze wil ik je even meenemen in de laatste stand van zaken inzake het Granuliet-dossier en het storten in de plas Over de Maas":
Zoals reeds eerder gezegd lopen arde onderzoeken van de granuliet- monster, die op 30-10-2019 zijn genomen. Een deel van de analyse- resultaten zijn binnen, een deel nog niet.
Het granuliet wordt als grond beschouwd.

WVL en CD zijn nauw betrokken.

Blj deze de resultaten tot nu toer
Resultaten onderzoek beunschip Agegonda, welke Granuliet in de beun had en op eigen risico door de ontvanger (onder Nederzand BV hangende projectcv Over de Maas CV). Versie 2

te onderzoeken:
BOTO VA
6-11-2019[11 ~
5-11-2019 [21
5-11-2019[21

Samenoevat [niet elke stof benoemd. maar in oroeoeni is oodracht naneven om
Onderzoeksopdracht Resultaat
Standaardoakket'A'met aanvullende zware metalen 6-11-2019 [11

Vluchtige a re maten 5-11-2019 [21
Vluchtiae oechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [21

[a!kvGFenolen 4-11-2019 [31
(poly)Acrylamide (Aaylamide (en de afbraakproducten Nog geen
hydrorypropionitril, isobutymnitril, sorbitan-mono-oleaat) en datum, min. I
aavlonitril. week
Chloride



I gulfaat

Daarnaast wordt nog door WVL gekeken naar de egemen op het aquatisdt systeem en hebben wij WvL gevraagd de bijgaande resultaten en conclusies (juridisch) te toetsen'.

Goed, om ook alvast over de woordvoerlngslijn over dit dossier af te stenvnen. Wie vanuit 0$ kan ik hiervoor ba nadereny

Groet,

Van: (ZN)
Verzondetc maandag 4 rmvember 2019 LBI40
nanr (0$)
CC: Kerkhof, May van de (ZN); Beuling, Dans (ZN)

Onderwerp: FW : Boef over granuliet aan de gemeente

Hallo
Bij deze wil ik)e graag meenemen in het issue storten van granuliet in de locatie over de Maas .

Voripe week krepen wij bijpesloten brief binnen. Deze is geschreven door het burg ercoilectief Dreumelse waard en was gericht aan de Gemeente West Maas en Waal. Via hun is deze brief bij ons
beland. in de brief maakt zich het burgerscogectief zorgen over het storten van "vreemd groen materiaal".
Voor dat wij op deze brief antwoorden willen wij het mncept- antwoord zowel mat WVL als ook met 0$ afstemmen. Vandaar deze mail alvast ter informatie over wat er speelt.

Wij wachten op dit moment nog op de analyseresultaten van de monsters, die wij op 30-10-19 hebben genomen. Dp basis daarvan gaan wij een concept- antwoord formuleren.

Wonlt vervolgt.

Gmet
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