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(Bs)
FW: Granuliet- resultaten venficatieonderzoek
Gra nuliet - tussenra pportage resultaat 2 1 docx

Hoi~, hieronder actua granuliettoepassing in Over de Maas. Groet~
Ik heb ook de beleidscollega's bij IenW geinfonneerd dat ZEMBLA hiermee bezig is...wisten ze nog niet.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.bhckberrv.com)

arws.nl&, Splitthoff, Ruud (WVL)
mrws.nl&,

Van: (WVL) & a)rw s. nl&

Datum: woensdag 08 jan. 2020 1:32 PM
Aan: Brandsen, Cees (WVL)

Kopie : (WVL)
Ondersvcrpl Granuliet — resultaten verificatieonderzoek

ai rw s. nl&

(WVL) 'trws.nj&

I) Bijgaand een samenvattende memo door RWS-ZN met de resultaten van het verificatie(handhavings)onderzoek van granuliet in Over
de Maas.

2) Vanochtend May vd Kerkhofgesproken en veel nieuwe informafie vernomen.

A) Nadat de eerste melding van 125.000 ton al was opgehoogd via een tweede melding tot 250.000 ton, hebben we inmiddels een
derde melding ontvangen waarmee het toe te passen granuliet in Over de Maas oploopt tot 500.000 ton. Lag in de verwachting want er

ligt ca I miljoen toen in voorraad bij Bontrop in Amsterdam

B) Gezien de grotere volumes heefi ZN-handhaving besloten om gisteren een nieuw 2e verificatiemonster te nemen en te laten
onderzoekei L Bemonstering heeft gisteren plaatsgevonden.

C) ZN-handhaving gaat een projectgericht handhavingsplan opsteHen, waarin we gaan inzetten op periodieke verificatiebemonsteringen.

Ik heb met May afgesproken dat ze dit concept-plan voorafafstemmen met WVL alvorens tot uitvoering over te gaan.

Goed dat we

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

a)rws.nj&Van: (ZN)
Datum: dinsdag 07 jan. 2020 7:52 AM
Aan: (WVL) & a.rws.nl&

Kopie : (ZN) & Rrws.nj&,
Onde rwe rln Granuliet — resultaten verific atieonderzoek

(ZN) s Qrws.nj&

fjoi~,
Bijgaand de samenvattende rapportage van het gehouden toezicht.
Gelieve deze te verwerken in de beantwoording van de brief aan de Minister (nog openstaande actie) zoals afgesproken met
May van de Kerkhof. De reactie zien we alvorens versturen graag tegemoet om mee te kunnen lezen.

Deze mail is afgestemd met directeur NM, May van de Kerkhof en mijn afdelingshoofd
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