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Sphtthoff, Ruud (WVL)

vrijdag 8 november 2019 12.12

Brandsen, Cees (WVL)

RE: Granuliet is schoon!
10.2e

Bo(~
Dank vd update; k ben deze rm:t verlof Cees neemt eea van mij over deze werk.

Gmet

Ruud

SphtthoQ'erzonden

met BlackBerry Work
(www. b la c kb cnv c om)

Y ai dlboauu com
D t : d d d g 07 2019 2 00 PM
A : Spbttb ff, R d(WVC)& db b
0 d r rpiFW:Gr n li tis schoon!

Ruud,

Korte update:

tnmdd tsisdel veranuea n "0 erdeM as" in olleg g,de ste100Ktonisb ntw e ek nvan fnugele erd.
Wil gaan een tweede batch van 1CDK ton mdienen.

De duplo monsters van het door RWS handhavmg bemonsterde schip zijn getoetsten zijn zoals verwacht schoon Wil iii de duplo analyses hebben&

De be onersgroep (Burgercollectief D e malse Wa d) heeft zich gemeld bij RWSen de gemeente. Zie onderst ende m
ik kan niet inschatten wat dit betekent.

Positief dat eraan afspraak is gepland met Cees anjou.

Graag even telefonisch contact.

Met vn ende hike groet

Frorm
Sant t wcensdag 6 november 2019 17:09
To:
Subject: Granuliet is schoont

Qbrabob.nt

Dag~
Zoals besproken zou ik je op hoogte houden van de lopende chem sche analyses op de monsterstalen van de handhavingsact e vonge week woensdag Hierbij is een lading g snuiter door RWS

bemonsterd. Wij hebben van deze monste mam e twee duplo stalen gekregen en daarvan analyses ingezet. Het D-pakket is nu doorlopen. Alle door ons ingezette analyses op twee emmers zijn 2003(
schoon, conform verwachtingen.

M b t de ontwikkehngen rondom Over de Maas en de toepassmg van granuhet, is ons opgevallen dat de bewonerswerkgroep (Burgercollectief Dreumelse Waard) zich afgelopen vnjdag wederom heeft
gemeld bil RWS en bij de gemeente meteen ve zoek om met spoed een handhavingsactie op te starten Er wordt o)gene hen groen materiaal toegepast en de gehele put zou groen zijn ge o den.
Herman van de Linde heeft mij hiervan op de hoogte gesteld. Een ingehuurde van de gemeente (de heer Re na Megens) heeft Herman vriidagmiddag laat hierover gelnformeerd. Herman onderneemt
voor alsnog geen actie hierop.

Het va moeden is dat RWSambtenaren (uit Maastricht) een lijntie hebben met deze actieve bewoners en/of meta btenaren van de gemee te. Niemand dudt d t uitte sprake, ik wel. 0 j deze) We
houden je op de hoogte!

Met vn ende li)ka groet,

+CBraBoB
aolnlsrosmll agortglalaa ogsgloogtloo

Tel

Mob
Adres

Web

+31(0)~+32(0)~
Pastoor P Thilssenlaan 41
6029 RL Sterksel
www.brabob.nl
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