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Hoi~~
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 heeft ZN-handhaving besloten om gisteren een nieuw 2e verificatiemonster te nemen en te laten
onderzoeken. Bemonstering heeil gisteren plaatsgevonden.

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