
Diana, er is nu ook een issue tav handhaving op granuliet in ZN. Dit gaan we escaleren zodra
handhaving zijn melding heeft gedaan. Het is ongrijpbaar waarom er nu weer een probleem is met
granuliet. We gaan je betrekken zodra de info op orde is. Wordt vervolgd. Gr. Cees

Cees, het is denk ik goed om sowieso even contact te hebben over granuliet. Ik denk dat we
namelijk geen van beide risico willen lopen op de toepassing ervan. Groetjes, Diana

Diana, mijn verzoek tot escalatie zit nu in je mailbox. Bellen kan uiteraard maar dat kun je ook
zien wat we bedoelen. Gr. Cees

Cees, ik bel je morgen vroeg even. Fijne avond! Diana

Michele, binnen een uur versturen we een mail aan BraBoB (indiener van de melding en
intermediair bij consortium over de Maas) met de boodschap dat de melding op basis nieuwe
inzichten als toereikend wordt beschouwd. Daarmee kan worden overgegaan tot toepassen van het
materiaal in de plas. Mvg Diana

Mail aan Michele. Ik neem aan dat BraBoB Bontrup direct informeert.

Ia, maar vind ik inherent aan opschalen. Is het besluit genomen dan gelederen sluiten en
doorpakken.

Cees, er moet denk ik nog wel een brief richting BraBoB gaan en/of Bontrup om vast te leggen dat
het nu om grond gaat.~ Neemt WVL hierin het voortouw en wie tekent dan?

Diana, voor hun is het altijd grond geweest
M We gaan eerst de interne brief doen. Daarna gaan we wel aangeven dat per partij het als
grond beschouwd moet worden maar wel getoetst dient te worden. Het bedrijf heeft een
gespreksverslag van ons waarin staat dat het grond is. Gr. Cees

Beste Cees, even een vraag naar aanleiding van ons telefoontje van gisteren over granuliet: jij gaf
aan dat Bontrup een integriteitsonderzoek wil (of voornemens is om te )starten tegen RWS ZN.
Heb jij enig idee wanneer dit start en wat dan precies de tenlastelegging is? Ik begreep

Wellicht handig dat je Michele informeert (maar mogelijk
heb je dat al gedaan)? Groetjes, Diana

Diana, er is nog geen actie op integriteit. Verder heeft~ al wat zaken uitgezocht over
informatiedeling. Dat gaan we bundelen en aan het bedrijf terugleggen. Pas daarna kan er een
klacht komen als ze dat willen. Michele weet er iets van maar zegt precies deze lijn te volgen.

Gr. Cees

Diana, er zouden uitslagen komen op 24 december tav polymeren in granuliet. Heb jij al iets
gezien. Gr. Cees

Ja, en goed nieuws: geen overschrijding van polyacrylamide en acetonnitril: detectiegrenzen
worden niet overschreden!

Echter we moeten het nog wel formeel
afronden. Gaat dat nu ook in werking treden of moeten we eerst op de check van mijn man
wachten?


