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Dus: wel goed om het uit te zoeken. Maar dan met wat minder spoed.

Vanr (ZN) & grrws.nl&
Verzonden: maandag 10 februan 2020 13 13
Aanr (55) & (nrws.nl&
CC: (ZN) & Cnrws nl&; Kerkhof, May van de (ZN) &

Onderwerp: FW: me ldmg 2016 zoals afgesproken
Cnrws.nl&

zij had afgelopen week nog twee aanvullende vragen gesteld inzake granuliet storten In Over de Massa in 2016:
I) Wordt in de bijlagen met detailinformatie wel ergens gerefereerd aan Rhona leem, Noordse leem, Noordse klei of granugey?
2) Is dit de enige melding die voor Over de Maas'is gedaan m b t. een nuttige toepassing In 2016S

Beide kunnen wij vanuit VV niet met 100'A zekerheid beantwoorden.

Indien het echt noodzakelijk is om dit met spoed uit te zoeken nmeten wij hier anders prioriteren.

Dus, graag jouw signaal in deze.

Groet,

~nrs ntVon: " (BS)" &

Gesandatr 07.02.2020 (7:(5
Anr " (Z)4)" & mrws nl&

Beheffr RE nnkbng 2016 mab fdgespmken

Dankje . Nog twee vragen.

Wordt in de bijlagen met detailinformatie wel ergens gerefereerd aan Rhona leem, Noordse leem, Noordse klei of granulietf

Is dit de enige melding die voorOver de Maas'is gedaan m b t. een nuttige toepassing in 20164

Groeten,

Vanl (ZN) & gsrws.nl&
Verzonden: vn)dag 7 fabruen ZOZO 15 13

Aanr (Bs) & inrws.n( &

CC: (ZN) & (n ws nl&; Kerkhof, May van de (ZN) &

Onderwerp: me l dmg 2016 zoals afgesproken
grws,nl&

Hallo
Bij deze de melding 360166.O van 2016 waar jij op zoek naar was.

Onder AP5 datum en hoeveelheid, onder Apg soo* materiaal.

Alle data i(informatie over de ze melding (aanvusende bijlagen e d ) zijn bij ons in de interne systemen onder de nummer RWBZ2016 00004343 te vinden.

Ik hoop datje hiermee voldoende info hebt. Als er vragen zijn hoor ik het wel.
Groet,


