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RE: SPOED ere nuiiet; wet te doen met polyacryle mide
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Geen reactie nodig. Ik heb ~vanochtend gesproken, ze kunnen verder met handhaving. Wordt vervolgd, we wachten nog op
analyseresultaten van polymeer en PFAS.

Technische adviezen van~ zijn goed,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (WVL)
Datum: vrijdag 15 uov. 2019 I:04 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: SPOED Granuliet; wat te

iorws.nj&

ajrws.ul&
doen met polyacrylemide

Hoi ~,
Deze vraag is ook a aan gesteld. heeft hier haar antwoord opgegeven. Het klopt dat polyacrylamide niet onderzocht is.

. Wat wil je dat ik doe? Valt me op dat aromaten niet meer genoemd worden.

Goed weekend

@rws. nl &Van: (WVL) &

Verzonden: donderdag 14 november 2019 15 45
Aan: (WVL) & rws. nl &

Onderwerp: RE: SPOED Granuliet; wat te doen met polyacrylamide

Svp NIET reageren zonder afstemming. Ik coordineer dit traject nu ovv Cees Brandsen (en onze DG kijkt meel)

Van: (ZN) & (nrws. nl &

Verzonden: donderdag 14 november 2019 14:48
Aan: (WVL) & rws. nl &;

CC: (ZN) & rws.nl &

Onderwerp: SPOED Granuliet; wat te doen met polyacrylamide
Urgentie: Hoog

~en

(WVL) & rws.nl&

Zoals in juli in het telefonische overleg al door mij is aangegeven, het gaat mij niet om wat ik wil. Het gaat er om dat dit op de
juiste gronden gebeurt.
Met andere woorden ik ben op zoek naar een gedegen beoordeling. Zodat ik een onderbouwd antwoord kan geven waarom we
dit toestaan.

Zeker als je weet dat het bewonerscollectief Dreumel heeft al een handhavingsverzoek ingediend. De gemeente vragen heeft
gesteld. En mondeling heeR het bewonerscollectief aangegeven dat ze een Wob-verzoek gaan doen.

Op bijna alle vragen heb ik een onderbouwd antwoord. Echter staat nog 1 vraag open. Polyacrylamide.

Wij hebben de Bbk-melding goedgekeurd, met dien verstande dat aan het Bbk wordt voldaan. Dus ook aan artikel 7, zorgplicht.
Bij de Bbk-melding is naast het certificaat ook een document, Milieuhygienische toetsing granuliet, gevoegd waarin nader op de
kwaliteit wordt ingegaan echter polycacrylamide is niet onderzocht.

Dit staat dus haaks op de toelichting, ik geloof van
5 onder punt 3.

, uit juli. De powerpointpresentatie 'handout granuliett Expliciet sheet

Moeten wij de Bbk-melding hier op afkeuren? Indien het antwoord nee is, dan moet ik wel een motivatie hebben waarom
we dit niet eisen en/of geeist hebben

Groet,




