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Dank voorde info over het proces

Za I ik doen

&e weet vast inmiddels dat microzand de schotse variant is p)

Groet+

Van: Q,~gg (WVL)
Verzonden; vrijdag 10 januari 2020 1L36
Aani ~, Qg (WVL)
Onderwerp: RE: Granuliet - resultaten venficatieonderzoek

Hol +,
Dank voor&e snelle antwoord. Helder hoe het gelopen is.

N6:

9 Er volgt ovengens een tweede venficatie onderzoeken een handhavingsplan vanuit ZN (Igkt me a geen maar goed). Ook daarop gaat WVL meekilken met mordinatie via ~.
Speel evt adviesvragen over dit onderwerp dus svp via~ (en ik zie er graag een cc van)

Goed weekendi

VaniH,RQ(WVL) Pr s,n(v
Verzonden: vriidag lgianuan 2020 11:25

Aan:Q,~+g(WVL) rws.nl&
Onderwerp: RE Granuhet- resultaten venficatieonderzoek

Hol~
het rapport van buntrop van deltares staat vermeld dat polyacnlamide wordt gebruikt..Dit staat ook in ons memo B+/RWS HH .

Dit stond met in de melding van de initiatiefnemer en rapport&e

Op de vraag wat er gemeten kan worden heb ik een hele li&at opgegeven polyacrylamde en atbraakproducten.

Groet~
Van: Q,~85 (WVL)
Verzonden: vn&dag 10 januan 2020 10:55
A.eraan(wVL)
Onderwerp: FW: Granuliet - resultaten venficaheonderzoek

V «I ~,~ (ZM) Nr s.nt
D I : dwsdsg 07 lao. 2020 7:52 AM
A I~,~(WVL) B b
tand.r M,Q (ZM)~n, b, M,H (ZM)
0 d r rpr Grmuliet - rssult tsn erificatieonderzo k

HOI~
Bijgaand de samenvattende rapportage van het gehouden toezicht.
Geleve deze te verwerken inde beantwoording van de bnefaan de Mmster(nog openstaande actie) zoals afgesproken met Mayvan de Kerkhof. De reactie zien e alvorens versturen g aag
tegemoet om mee te kunnen lezen.

Deze mail is afgestemd met directeur NM, May van de Kerkhof en miin afdelingshoofd ~~.
Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
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