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hoort niet bij
de zoekvraag

do t7 okt.

Diana, er is nu ook een issue tav
handhaving op granuliet in ZN. ~

11.1

We gaan je betrekken
zodra de info op orde is. Wordt
vervolgd, Gr. Cees

11.1

Cees, het is denk ik goed om
sowieso even contact te hebben
over granuliet, lk denk dat

R~B
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Cees Brandsen
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Cees, het is denk ik goed om
sowieso even contact te hebben
over granuliet. Ik denk dat ~

Groetjes, Diana

Diana, mijn

Gr. Cees

Cees, ik bel je morgen vroeg even.
Fijne avond! Diana

vr 18 okt.

Michele,



Cees Brsndsen

Cees, ik bel je morgen vroeg even.
Fijne avond! Diana

vr 18 okt.

Michele,

Diana

Jf

Mail is uit zit in je mailbox.
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Cees Brandsen
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GQBd W68k6lndB

Ja, maar vind ik

Cees,

Even nadenken.
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Cees Brandsen
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Even nadenken.

Oiana, voor

11.1

Gr. Cees

Qkev l

vr 8 nov.

Saste Cees, even aanvraag naa 0
aanleiding van ons telefoontje van
nietva ren

(3 Oo ~0
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Cees Brandsen
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Gr. Cees

Gke!

Beste Cees, even een vraag naar
aanleiding van ons telefoontje van
gisteren

Ik begreep
gisteren!ets van: contacten met
omwonenden.

Groetjes, Diana

Diana, er is nog
~ Verder heeft

wat zaken uitqezocht over

g Qo ~0



16:30

Groetjes, Diana

Diana, er is nog geen
Verder heeft

wat zaken uitgezocht over
informatiedeling.

al

Cees

Gk&

Diana, er zouden uitslagen komen
op 24 december tav polymeren in

granuliet. Heb jij al iets gezien. Gr.
Cees

Ja, en goed nieuws: geen
nv'srhriirlino van nnlvat rvlamiha



Cees

Cees Brsndsen
laat='i ge:,a"vaag cn 110!

Ja, en goed nieuws: geen
overschrijding van po/yaerylarnide
en acetonnitril: detectiegrenzen
worden niet overschreden l

Jeetje Diana, dat je dat weer weet.

za 29 dec.

Afronding gebeurt in overleg met
de WVL. Er wordt van de totale
toezichtactie een "bezoekverslag"
geschreven en dat wordt
aangeboden aan "over de Maas
BY". Naar verwachting eerste helft
van januari af.
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uiteindelijke rapport...

betreft niet de zoekvraag

Diana, dat wordt

goed dat
vrees ik. A'el

11.1

. Gr.

Dat wordt zeker

11.1

Helemaal hoor, 11.1
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Helemaal hoor.

Fijn om te horen! Voor nu
a@vachten wet er morgen giet
komen.

do 6 feb.

Diana, ik maar ook

Gr.

morgen.
Ik bel je


