
van:
Verzonden:
Aan;
Onderwerp:

(WVL)
vrijdag 10januan 1020 1147

WVL)
RE: Granuliet- resultaten vvnfizztieonderzoek

06

OK, dankiewell

Welhcht ten overvloede:
Gezien de gevoeligheid en de daarmee gemaakt afspraken in ieder geval voorlopig geen individuele antwoorden meer geven, maar via de afgesproken hjn
spelen.
(en ik zie er in ieder geval ook voorlopig graag een cc van).

Bedankt en goed weekendl

Mer vriendehjke groet,

Van: (WVL) &

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 11;37
Aan: (WVL) IBrws, nl &

Onderwerp: RE: Granuliet- resultaten venficatieonderzoek

Ja klopt en herinner mii reactie van 4/12 aan jou.
En die nuancering is op zijn plaats.
Maar in de volgorde die Vincent he
Dbv van de volgordelgke inzichten/ informatie klopt mijn nuancering en zou ik graag aan vast willen houden.

Groet~
rws.nl&Van: (WVL) c

Verzonden: vrijdag 10januari 2020 11:32
Aan: (WVL) & @tws. nl &

Onderwerp: RE: Granuliet- resultaten venficatieonderzoek

Mijn lichte twijfel

NB:
& Er zijn n.a.v. het naast zich neerleggen van aanwijzingen van beleid door HH ZN afspraken gemaakt tussen HID s van WVL en ZN en de DG. Die

houden in dat WVL inhoudelijk betrokken blgft. Coordinatie bii Gilbert;
& Er volgt overigens een tweede venficatie onderzoek en een handhavingsplan vanuit ZN (lijkt me alleen maar goed). Dok daarop gaat WVL meekijken

en coordinatie vfa Gilbert.

Mer vriendehjke groet,

RWS IVater Verkeer en teeromgeving
M 06 5490 1749

9 Is het echt nodig om deze email te printen? Denk groenl

Van: (WVL)

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 11:11
Aan: (WVL) & IBrws.nj&

Onderwerp: RE: Granuliet- resultaten verificatieonderzoek

Dag~
Da voo toesture

We hebben gesproken overeen bodemsignaal, maar vond

Eigenlijk doet het er niet zo zeer toe of het nu wel of niet met WVL/ mij ls besproken.
doorinspecteur.

Zie pj dit anders?

Groet~
rws,nl&Van: (WVL)

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 10 56
Aan: (WVL) & rws. nl &

Onderwerp: FW: Granuliet- resultaten verificatieonderzoek

Dag Elmert,

Bijgaand een tussenstand over het handhavingsvenficatie onderzoek naar toepassing granuliet in "Over de Maas".

In ieder geval ter informatie.

naam wordt daa door qe

Laat even weten hoe je tegen dat beeld aankijkt?

Alvast bedankt!



Van: i (ZN) alrws.nl&
Datum: dinsdag 07 jan. 2020 732 AM
Anni (WVL) a rw s. nl&

Kopie : (ZN) (arws.n)&,
Ondenverp; Grsnuliet - resultaten veriTicaiieonderzoek

(a.rws.nl&

Moi~
Bijgaand de samenvattende rapportage van het gehouden toezicht.
Geheve 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

Met vriendelijke groet,

I
Lea n Practitioner

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling
Bezoekadres Nijmegen

I
Oostkanaaldijk 354a

I
6541 CO Nijmegen

I

Bezoekadres Maastricht
I

Avenue Ceramique 125 ) 6221KV Maastricht
I

Postadres ) Postbus 2232
I

3500GE Utrecht

M +31(0)6
E @rws.nl
I www.riikswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.
Woensdag- en vrijdagmiddag zijn mijn vaste vrije middagen


