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Ruud,

Zie onder.

Snel opgepakt binnen RWS, daar voor dank.

Gro t,~
Frorm
Sentt maandag 13 januari 2020 14:38
To:
Subject: Fwd : Eecordeling parbjkeuring, locatie nabij tbantle 10C,Pasgeld I» Rgswgk.pdf

We kunnen weer!

Met vriendelijke g oeten, best regards, freundliche grgssen,

Gramet Import Benelux BV

Begin doorgestuvrd ba ncht:

Van: Ovand a Ibv.nl&

Datum: 13 ja n»a n 2020 om 13 37 45 CET

Aan: LG ramet-im art nl

Onderwerp: FW: FWI Beoordeling partijkeunng, locatie nabij Haantje 10C,pasgeld te Rijswijk.pdf

Goedemiddag~

Biigaand het schrijven van de ODH waarin uiteindelijk gesteld wordt dat de part j m c ozand niet verdacht is op de aanwezigheid van acryl amide, we kunnen dus weer gaan leveren.
De wagens van Westdilk zullen deels morgen (dinsdag 14lanvan) weer voorladen, de anderen begmnen woensdag 15lanvari.

Met vriendehlke groet,

Van der Waal Schiehaven B.V.

Mobiel 06-~
Loswal Delft tel Dt~
Kantoor Papendrecht tel. 07~
~C»vanderwaalschiehaven.nl
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Van: Lavangelder cum&
Verzonden: maandag 13januari 2020 12 36
Aan: mva de Ibv.nl&

CC: Covanderwaalbv.nl&, L»van cider.com&,
Onderwerp: Re FW Beoordehng partilkeunng, locatie nabij Haantie 10C,Pasgeld te Riiswifk pdf

Clvan cider.com&

Beste Hans,

Zie bnef m bijlage.

We ku nen eerdoor.

~zal straks matje contact opnemen.

Met vnendelgke groet,

Aannemingamaatschappij Van Gelder B.V.
Postbus 6
2260 AA Leidschendam
Telc +31 (0)LS~
Mobc +31 (0)6~
vangelder.com

650000
VAKMANSCHAP ~ GEDREVENHEID ~ ONDERNEMEND

vertrouwd verder

Op vr 10 fan. 2020 om 15 22 schreef Ovanderwaalbv nl



Met vn e n de l fiks groet,

Van der Waal Schiehaven 8 V.

Mobiek 06-~
Loswal Delft tel. 025-~
Kantoor Papendrecht tel. 078-~
~LNvanderwaalschiehaven nl
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Vent van elder.com&
Verzonden; vrijdag 10 januari 2020 13 53

'an: rp d Ib.
CC: Cuvangeldaf.com&; CPvanderwaalbv nl

Onderwerp: Re FW: Beoordehng partilkeunng, locatie nabij Haantie 1DC,Pasgeld te Rijswijk.pdf

Goedemiddag~

Van mijn contactpersoon heb ik begrepen dat er nog een bnef volgt

Mijn voorstel zou zijn dat GRS vanaf dat moment het contact overneemt en eventueel reageert op de bnsf / contact opneemt.

Voor nu goed weekend

Met vnendelijke groet,

Prolectleider

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
PostbUs 8
2260 AA Leidschendam
Tel +31 (0)15 31D 07 47
Mob.: +31 (0)6 217 D 11 18

va~nelder.com

1500 OO

VAKMANSCHAP ~ GEDREVENHEID ~ ONDERNEMEND

vertrouwd verder

Op di 7)an. 2020 om 15 55 schreef

Dag~
an elder.com&:

Dank voor het u tzetten van de vraag bil GRS milieu.

Welhcht is de toehchtmg die GRS m onderstaande mail geeft voldoende voor ODH, op de vraag waarom juist NIETgekozen is om te onderzoek naar de stof. Zoals ik het lees is het
duidelijk, maar ga naar mijn contactpersoon met deze toch chtmg

Indien verdere toelichtmg of meuws is komen we in de lucht.

Wordt (hopehjk) ZSM vervolgd.

Met vnendelgke groet,

Aannemingsmaatschappij Van Beider B.V.
Postbus 8
2260 AA Leidsch ndam
Teln +31 (0)15 310 07 47
Mob '31 (0)6 217 011 18

va~nelder.com

Cb OO OO

VAKMANSCHAP ~ GEDREVENHEID ~ ONDERNEMEND

vertrouwd verder

Op di 7 lan. 2020 om 15 20 schreef

Goedemiddag heren,
Naaraanleidmgvandeproblematiekomtrentde partiikeunngvoorhetzand dattoegepastisop hetwerkPasgeldhebbenwii e e a natuurhikdoorgevraagd bijdeleveranuer.
Onderstaand de reactie van GRS Miheu, zijnde de keurende panij, op de beoordeling van ODH.

Graag horen wij of Van Beider nog kan achterhalen w e b nnen de ODH of Bodemplus het materiaal verdacht vond, en op welke g ond.

In afwachtmg van uw reactie,
Met vnendelilke groet,

Van der Waal 5chiehaven B.V.
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Beste,

Naar aanleiding van het schrijven van Omgevingsdienst Haaglanden (O D H) d d. 18 decembe 2019 met kenmerk ODH 2019 00134898 ontvang je h erbij onze react e:
In de beoordehng van ODH wordt gesteld dat de stof acrylamide niet is meegenomen in het onderzoek. Het is onduideliik waarom ODH beoordeeld dat de partij microzand verdacht
is op het voorkomen van acrylamide Het betreft (natuurhikj graniet dat gebroken en gezeefd wordt op de gewenste fractie. Tijdens het productieproces wordt alleen water gebruikt
en worden de verschillende fracties met een cycloon gescheiden Er worden geen chemische middelen toegevoegd zoals bijvoorbeeld flocculatie middel of iets d ergehjks
Het microzand is op basis van het bove staande onzes inziens niet verdacht op het voorkomen venae&fam de en derhalve d s ook n atgeanalysee d tijdens de Itgevoerde keuring.

Met vn endelifka groet,

Beddijfsleider


