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Sphtthoff, Ruud (Wyk)
FW: Gra ul at is schoo

Ruud,

Korte update

Inmiddels iade leverantie aan "Over de Maas" m volle gang, de eerste 100K ton is bmnen twee weken vanaf nv geleverd.
Wil gaan een tweede batch van 100K ton mdienen.

De duplo monsters van het door RWS handhaving bemonsterde sch p zijn getoetst en zijn zoals verwacht schoon. Wil jij de duplo analyses hebben?

De bewonersgroep (Burgercogectief Dreumelse Waard) heeft zich gemeld bil RWS en de gemeente. Zie onderstaande mail.
Ik kan niet inschatten wat dit betekent.

Positiefd tereenafsp a kisgepl ndmetC esenjou.

Graag even telefonisch contact.

Met vn ende liike groet

Fgone
I

Brabob [mailtm~Obrabob.nli
Senti woensdag 6 november 2019 17:09
T
Subject: Granuliet is schoont

Dag~
Zoals besproken zou ik je op hoogte houden an de lopende chem sche analyses op de monsterstalen van de ha dhavingsactie vonge week woensdag. Hierbij is een lading g anuliet door RWS

bemonsterd. Wii hebben van deze monstername twee duplo stalen gekregen en daarvan analyses ingezet. Het D-pakket is nu doorlopen Alle door ons mgezette analyses op twee emmers zijn 100Y
schoon, conform verwachtingen

M b t. de ontw kkelingen rondom Over de Maas en de toepassing van granuliet, is ons opgevallen dat de bewonerswerkgroep (Bu gercogectief Dreumelse Waard) zich afgelopen vrijdag wade om heeft
gemeld bil RWS en bij de gemeente meteen verzoek om met spoed een handhavingsactie op te starten Er wordt volgens hen groen matenaal toegepast en de gehele put zou groen ziin geworden.

heeft mij hiervan op de hoogte gesteld. Een ingehuurde van de gemeente (de heer ) heeft~vriidagmiddag laat hierovergeinformeerd.~onderneemt
voor alsnog geen actie hierop

Het vermoeden is dat RWS ambtenaren (uit Maastricht) een Rjntie hebben met d ze actieve bewone s en/of met ambtenaren van de gemee te. Niemand durft d t uit te spreken, ik wel. 6 j deze) we
houden je op de hoogte l

Met vn ende liike groet,

ICBraBoB
aolmftoFFso efoflflaloo afwreef lloo

Tel +31(0)~
Mob F31(0)6-~
Adres

Web www.brabob.nl
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