
Antwoord zit in 'e mailbox;

Hoi Cees nav gesprek is mijn beeld dat jij enige terugkoppeling geeft aan
Michele (en Diana '?). Is het goed vd kerst nog ff proces af te spreken over:
- de onderhandelingen zijnde metingen bij de plas "Over de Maas"
- vervolgstappen? mbt uitspraken over 2 personen en 2 stukken
— signaal "bedrijfsclaim"
Groet Ruud

Ruud, dat klopt. Ik wil het morgen melden aan Michele omdat
daarna terug aan je. Gr. Cees

dit ook weet. Ik koppel

Ruud, ik heb er met Michele en jaap over gesproken. We gaan er aan beginnen zodra de laatste
test gegevens binnen zijn. jaap wil het niet uit de weg gaan maar eerst inhoud op orde en dan
terughalen waar het mis is gegaan. Daarna terug naar het bedrijf en intern RWS een
verbetertraject opstarten. Gr. Cees

Hoi Cees, memo loopt; verder zal ik morgen ochtend desgevraagd op
hoofdlijnen tel. meegeven wat doel vh gesprek is en aangeven dat de concept 4j ovk naar onze
smaak niet goed is; is begonnen als A4 en nu teveel uitgegroeid tot te veel geregel; vindt~
ook al; eens?
Verder op tel en sms met behoefte zijnerzijds om update te geven; ik denk dat ik 'm
morgen bel puur om zijn update te horen; eens?
Groet, Ruud

Ruud, bli'm te horen dat de memo loo t. Ben het met beide punten eens.

Ruud ik heb uit het emi hoor.

Ter info: ; heeft memo gestuurd met analyse; wil overleg op korte termijn;
volgende week afstemmen wanneer wat;

Nb. vragen ZEMBLA worden verder beantwoord ook vanuit Ministerie; en Nota M wordt voorbereid;
(nb overleg intern RWS heb is in de planning neem ik aan) Groet Ruud

Ruud, ik ben morgen ook no ziek. Ik heb een korte mail gestuurd nav Bontrup gesprek. Ik laat de
keuze even bij jouw. Gr. Cees

Cees memo Granuliet en bijlage zit in je mailbox; als akkoord kan het door naar DG cc M
en ik. Groet Ruud

Cees, er moet denk ik
De e-mail van ZN geeft geen verdere toelichting, maar die moet er m.i wel

komen. Neemt WVL hierin het voortouw en wie tekent dan?

nog kort gesproken; svz gemeld; ~ melde dat
benaderd heeft en gewezen heeft od situatie; d

Michele noq tel.

Ruud, was het ook niet ZN waar je er tegenaan liep dat bureau Tauw de vergunningscheck doet?
Gr. Cees

May zoekt direct uit of afdoen vd meld~in met 2 weken kan worden uitgesteld.
Nb overigens is mijn info van net via ~ en die van haar van gisteravond anders niet qua
standpunt maar qua onderbouwing en verwoording; des te meer redenen tot extra tijd;

Nb ik ga met nog gesprek aan over'eelden inzake HH RWS.



Escalatie niet nodig voor nu; Bontrup / Brabob leveren een integraal document aan met bijlagen
op 4 milieucomponenten (standaardpakket bodem en water; THK PFAS, pH en collodiaal gedrag.
ZN toets ism expert ZN (die nu ook aan gesprek deelnam). Bontrup kan alles leveren mogelijk biet
PFAS, zou mogelijk extra onderzoek zijn (5 werkdagen). B~i'iet goedkeuren melding vindt direct
overleg plaats tussen expert Bontrup en expert ZN. WVL (~ levert mail van Ministerie mbt
verklaring Granuliet is grond).
Groet, RUud

Ruud ik sta klaar.
Gr Cees

ik heb afqesproken hem vanmiddaq te zien (liefst met~ erbij

Cees
1) Granuliet via~ met ZN een eind opqelost maar noq niet helemaal, hopeliik morqen wel.

Peter Bontrup eea gemeld.

Groet
Ruud


