
Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

(wvL)
vrijdag 1november 2019 17.02

Beuting, Diana (ZN); Kerkhof, Mayvan de (ZN)
ara ndsen, Cees (WVL)

RE: : Processtappen dossier granuiiet tbvvraag DG

69

Hoi Diana, May,

Zojuist Cees gesproken en hij heeft het verzoek cq geeR het advies om nu bewust niet te versturen. Omdat op korte termijn
(a.s. maandag) reeds resultaten worden verwacht van het verificatieonderzoek vinden we het beter om Michiele begin volgende
week (en dan vollediger ...dus inclusief korte context voortrajecten en uitslag venficatieonderzoek ) te informeren. Vanuit Cees
z'n inschatting vormt dit geen probleem qua tijdspad voor Michele.

Indien resultaten van het verificatieonderzoek uitwijzen dat toepassing onder huidige certificaat door kan gaan, dan kunnen we
Michele begin volgende week informeren en ontzorgen. Indien resultaten echter anders uitwijzen, dan is sowieso een andere
briefing van Michele nodig.

Vriendelijke groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

rws.nl&Van: Beuting, Diana (ZN) &

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 3:55 PM

Aan: Kerkhof, May van de (ZN) & rws.nl&,
@rws.nl&

Kopie: (ZN) & Qrws.nl&, (ZN) &

Onderwerp: RE: : Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

(WVL)

Qrws.n)&

May, ~,
Ik zou het loskoppelen. Het duurt anders veel te lang voordat Michele wordt geinformeerd.~, graag even afstemmen met Cees.

groetjes,

Diana

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: Kerkhof, May van de (ZN) & @rws.n)&
Datum: vrijdag 01 nov. 2019 2:33 PM

Aan: (WVL)~& @rws.n)&, Beutlng, Diana (ZN) &

Kopie: (ZN) & @rws.n(&, (ZN) & @rws.n)&
Onderwerp: RE: : Processtappen dossier granuljet tbv vraag DG

@rws.n)&

Hi~,
In ieder geval erg fijn dat jullie het verificatieonderzoek steunen.

Ik zou zelf toch graag Michele vandaag willen informeren, dus zou kiezen voor loskoppelen. Maar ik wil dat natuurlijk juist ook
aan Diana laten om dit te besluiten (samen met Cees).

Vandaar dat ik de mail nu doorstuur aan Diana zodat zij zelf kan besluiten of ze Michele vandaag wil informeren over het met
WVL afgestemde feitenrelaas, of wil wachten tot je de koppeling met de voorgeschiedenis hebt afgestemd met je collega afd.
hoofd.

Als we een versie naar Michele sturen moeten de opmerkingen van WVL zijn geintegreerd, bv de zin over de letterlijke tekst van
de mail moet er dan nog uit, etc. Zou jij een 'gekuisde'ersie nog kunnen sturen zodat hij verzendklaar is voor Diana als ze
hiervoor kiest? Alvast dank voor je moeite en hartelijke groet,

May



Van: (WVL) & @rws.nl&
Datum: vrijdag 01 nov. 2019 10:47 AM
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) & rws.nl&
Onderwerp: : Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

Hoi May,

Ik moet/wil nog een collega afdelingshoofd spreken, die maandag terug is van vakantie dus vandaag gaat me helaas niet lukken.
Gisteravond met Ruud kunnen bespreken en omwille van de tijd/snelheid heb ik het volgende voorstel:

1. jij stuurt onderstaand feitenrelaas (=afgestemd met WVL) vandaag naar Diana.
2. Ik informeer Cees dat dit eraan komt
3. Maandag of dinsdag as kom ik met tekstvoorstel voorgeschiedenis (dat ik met je af zal stemmen)
4....de afweging is aan Diana en Cees hoe ze Michiele informeren (feitenrelaas voorgeschiedenis vs huidige verrificatieonderzoek
tegelijk met enkele dagen vertraging of separaat).

I-loofdboodschap nu is dat we de insteek van het verificatieonderzoek volledig steunen/onderschrijven.

Groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Kerkhof, May van de (ZN) & @rws.nl&
Datum: vrijdag 01 nov. 2019 9:05 AM
Aan: (WVL) & rws.nl&, Splitthoff, Ruud (WVL)

@rws.nl&
Onderwerp: RE: Processtappeh dossier grahuliet tbv vraag DG

Even checken: tk snap dat je ruggespraak houdt, mag ik je wel vragen -indien mogelijk- vandaag met concrete
tekstvoorstellen te komen? Ik zie nu nog een geel blok onderin de mail, waarbij het fijn zou zijn als er uiteindelijk een
tekstvoorstel komt waarop we kunnen reageren ofover kunnen nemen, zodat we vandaag Michele nog kunnen informeren.

Hartelijke groet,

May

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

rw s.nl&Van: (wvL)
Datum: donderdag 31 okt. 2019 3:58 PM
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) iurws.ut&, Splitthoff, Ruud (WVL)
Onderwerp: RE: Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

alrws.ut&

@May: hieronder geel gemarkeerd mijn eerste reactie, verzoek om nog even te wachten met definitieve verzending
tot ik in gelegenheid ben geweest om ruggespraak te houden met Ruud Splitthoff
CeRuud : ...graag contact hierover zsm het schikt
Groet~
Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 12:09
Aan: (WVL)
CC: Beuting, Diana (ZN); Brandsen, Cees (WVL); Valkhof, Arno (DN)
Onderwerp: Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

Beste Gilbert,

Bijgaand het nu vanuit ZN opgestelde concept feitenrelaas over de processtappen in het granuliet dossier, om
hiermee Michele te informeren. Zoals we via app afspraken, wil ik je vragen dit feitenrelaas vanuit WVL aan te vullen,



Beste Michele, concept 11.1

" De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken iS dat de intervenliewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van naturof

in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten oprilhte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een

ngtropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige intenrentiewaarde voor

barium van 625 mg/kg d,s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde maniw onderbnuwd als de interventiewaarden voor de
meeste andere metalen.




