
Van:
Verzonden :

Aan:
Onderwerp:

(WVL)

donderdag 9 januari 2020 13:44
(BS)

RE: stavaza granuliet "over de Maas"

Ma~,
Wil je me de inhoudelijke vervolgvragen door ZEMBLA toemailen.

Bvd groet~
rws. nl &Van: (BS) &

Verzonden: woensdag 8 januari 2020 13 45
Aan: (ZN) & rws.nl&
CC: (BS) & @rws. nl &;

rws. nl &; (WVL) &

rws. nl &; (WVL) &

Onderwerp: RE: stavaza granuliet "over de Maas"

(ZN) & LRrws.nl&; (ZN)
rws.nl&; Kerkhof, Mayvan de (ZN)

rws.nl&; Aland, Nel (BS) & — Prws.nl&

Dank je wel ~, duidelijk voor nu. Ik zou graag morgen een reactie aan Zembla sturen. Ik stem deze dan vooraf af met WVL en
BS-collega'.

Groet~
@rws. nl &

rws. nl &;

(WVL) &

Van: (ZN) & rws.nl&
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 13:41
Aan: (BS) &

CC: (BS) &

&c rws. nl &;

rws. nl &

Onderwerp: RE: stavaza granuliet "over de Maas"

(ZN) & rws. nl &; (ZN)
rws.nl&; Kerkhof, May van de (ZN)

Ik kreeg vanochtend vanuit hoofd handhaving de info, dat tussen ZN en WVL is afgestemd, dat WVL de beantwoording van de
vraag van de DG inzake stand van zaken processtappen granuliet schrijft en met ZN afstemt. Daarnaast is WVL in de lead de DG
en BS te informeren.
Bij deze dus vanuit mijn kant de doorverwijzing naar WVL voor vragen. Contactpersoon bij WVL is
Indien de vragen vanuit Zembla bekend zijn kunnen wij uiteraard (samen met WVL) hiernaar kijken.

Daarnaast bijgesloten ter informatie de samenvattende rapportage van het gehouden toezicht inzake granuliet, zoals die ook
naar WVL is verstuurd.

Ik hoop, dat je hiermee verder kunt.

Groet

rws. nl &Van: (BS) &

Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 15:12
Aan: (ZN) & rws.nl&
CC: (ZN) &

Onderwerp: FW: stavaza granuliet "over de Maas"
rws. nl &; (BS) & rws. nl &

Beste %,
Zou je mij de laatste stand van zaken kunnen geven? Dit ivm een interview-verzoek van Zembla. Ik heb deze vraag ook bij WVL
uitgezet overigens, mbt het stuk onderstaand in het geel.

Alvast dank!

Groet~
Met vriendelijke groet,

arfvwr nr rnmmnnirntir /nc rvvnnrlirhtnr
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Van: (BS) & grws.nl&
Verzonden: maandag 11 november 2019 14:00
Aan: (ZN) & rws. nl &

CC: Kerkhof, May van de (ZN) &

rws. nl &

Onderwerp: FW: stavaza granuliet "over de Maas"

rws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL) & rws.nl&; (BS)

Dag ~,
Dank voorde stavaza. Ik vrees alleen dat ik de tabel niet goed begrijp. Als een vakje in de tabel~ is, betekent dat dan dat
het resultaat van het onderzoek - specifiek voor de betreffende stofgroep(en) -'goed's en het materiaal o.g.v. het Bbk kan
worden toegepast? En de oranje kleur in de vierde rij? BOTOVA?

Woordvoeringslijn kun je afstemmen met collega Yvonne Fernhout (BS Communicatie). Zie cc.

Ik stuur ook een cc van deze mail.

Groeten

Van: (ZN)
Verzonden: maandag 11 november 2019 13:33
Aan: (BS)
CC: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: stavaza granuliet "over de Maas"

Hallo Q,
Bij deze wil ik je even meenemen in de laatste stand van zaken inzake het Granuliet- dossier en het storten in de plas "Over de
Maas":
Zoals reeds eerder gezegd lopen er de onderzoeken van de granuliet- monster, die op 30 10 2019 zijn genomen. Een deel van
de analyse- resultaten zijn binnen, een deel nog niet.
Het granuliet wordt als "grond" beschouwd.

WVL en CD zijn nauw betrokken.

Bij deze de resultaten tot nu toe:
Resultaten onderzoek beunschip Allegonda, welke Granuliet in de beun had en op eigen risico door de ontvanger (onder
Nederzand BV hangende projectcv Over de Maas CV). Versie 2

Samenqevat (niet elke stof benoemd, maar in groepen) is opdracht qeqeven om te onderzoeken:
Onderzoeksopdracht Resultaat BOTOVA
Standaardpakket'A'met aanvullende zware metalen 6-11-2019 [1] 6-11-2019 [1]
Vluchtige a romaten 5-11-2019 [2] 5-11-2019 [2]
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2] 5-11-2019 [2]
(a I kyl) Fe n o Ie n 4-11-2019 [3]
(poly)Acrylamide (Acrylamide (en de afbraakproducten Nog geen
hydrorypropionitril, isobutyronitril, sorbitan-mono-oleaat) en datum, min. 1

acrylonitril. week
Chloride
Sulfaat

Daarnaast wordt nog door WVL gekeken naar de effecten op het aquatisch systeem en hebben wij WVL gevraagd de bijgaande
resultaten en conclusies (juridisch) te toetsen.'oed,

om ook alvast over de woordvoeringslijn over dit dossier af te stemmen. Wie vanuit BS kan ik hiervoor benaderen?



Van :
(ZN)

Verzonden: maandag 4 november 2019 15:40
Aan: (BS)
CC: Kerkhof, May van de (ZN); Beuling, Diana (ZN)
Onderwerp: FW: Brief over granuliet aan de gemeente

Hallo Q,
Bij deze wil ik je graag meenemen in het issue storten van granuliet in de locatie "over de Maas".

Vorige week kregen wij bijgesloten bnef binnen. Deze is geschreven door het burgercollectief Dreumelse waard en was gericht
aan de Gemeente West Maas en Waal. Via hun is deze brief bij ons beland. In de brief maakt zich het burgerscollectief zorgen
over het storten van "vreemd groen materiaal".
Voor dat wij op deze brief antwoorden willen wij het concept- antwoord zowel met WVL als ook met BS afstemmen. Vandaar
deze mail alvast ter informatie over wat er speelt.

Wij wachten op dit moment nog op de analyseresultaten van de monsters, die wij op 30-10-19 hebben genomen. Dp basis
daarvan gaan wij een concept- antwoord formuleren.

Wordt vervolgt.

Groet
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