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Dag~
Dank voorde terugkoppehng.
Wil gaande zmsnede over pakket A eruit laten halen en proberen het pH verhaal te kwantificeren.

V n e n dehike groet,

Cwiws,nl&Froiii: (WVL)

Sen ti 07 Octobe r 2019 16:16
To: @bontru .com&

C«i Cgbontrup.com&; Splitthoff, Ruud (WVL)

Subject: RE. Concept beantwoord ng me I ding G ra naliet/Noordse Leem

Cirws.nl&

Dag H
Het is volgens mg goed begrepen dat de gehele melding, inclusief de achterlig9ende stukken met antwoorden op vragen ingestuurd moet worden "het moet 1 document zgn" hoor ik Rolf Klockner
nog zeggen.

Het schrgven granuliet = grond wordt inderdaad binnen het Mimstene (IenW en RWS) afgehandeld.

Enkele opmerkingen bg het rapport van Schreurs:
~ Pag 2, 2 alinea Zinsnede over pakket A is onjuist en roept nodeloos discussie op Stoffenpakket Cl is gevraagd voor toetsing bii toepassing in oppervlaktewater in het

hoofd atersysteem. Dat geldt algemeen, met alleen speufiek gra naliet,
Pag 4, conclusie over pH: gevraagd is een (sem&)kwantitatieve beschouwmg van de beinvloeding van de pH van het oppervlaktewater. Ik vind het zelf aannemelfik dat de 6,8 van de Maas
met wezenlijk beinvloed zal worden, maar de vraag van Rolf gaat iets verder dan wat nu aan tekst is geproduceerd

Van: bonlru & om]
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CC:
Onderwerp: Concept beantwoording melding Granuliet/Noordse Leem

Beste Ruud,~
Zoals besproken tijdens ons overleg op 265ept m Utrecht zouden wij 1 mtegraal antwoord formuleren op de 4 resterende vragen van RWS vsrgunmngverlemng.
Zie hiervoor bijgevoegde notitie (concept) van 5chreurs MilieuConsult Hienn is het FFAS deel nog geel gemarkeerd omdat we deze lab-resultaten pas begm volgende week krijgen (maar naar
verwachting wel goed zijn) De ovenge testresultaten zijn allemaal goed trouwens.

Zoals ook besproken tijdens ons overleg zou er nog een aanvullend schrijven zijn vanuit RWS/Ministerie l&W over de uitspraak dat Granuliet als grond wordt gezien en dat het onder de BRL9321

gecertificeerd kan worden. wij begrepen dat dit ook een belangnjk was voor Rw5 vergunnmgverlenmg alvorens de meldmg kon worden geaccepteerd.
Wil zijn m de veronderstelhng dat deze actie intern bmnen RWS wordt afgehandeld Is dit mderdaad het geval, of moeten wil dit ook meenemen in onze motivenng bil de meldmg&

Dank alvast.

V n ende hike groet,


