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Succes, ha rtehjke groet,

MayVan :

(ZN)
Verzonden: dinsdag 29 oktober 20t9 12E19
Aan: Kerkhof May van de (ZN)
CC1 (ZN) ; (ZN);
Onderwerp: RE: stappen

(ZN) ; (ZN)

Prima,
eerste oppakken, zit vanaf09 00 in cursus, maar bel maar gerust, ~ .....~ kunje dit nsngenvroeg a)s

Verzonden nnt BlackBeny Work
(wunv.blackbeny.com)

Van: Kerkhof, May vsn de (ZN) a vs
Datum: dinsdag 29 okt. 2019 4:55 PM

Aan :

(ZN) (asws.n)&

Kopie : (ZN) avws.nl&,
(ZN) arws.nt&
Onderwerp: RE: stappen

aizws.nt&,

Hi heren,

ik ben opnteuw erg dankbaar voor ju)Re inzet en hoor heel graag van jullie, hartelt)ke groet, 11.1
May

Van :

(ZN)
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 16:39
Aant (ZN)
CC: (ZN)
Onderwerp: FW: stappen

May, wilje eens kijken ofdit voldoende is en ofer nog aanpassingen gedaan moeten worden ( zag wel nog een aantal spelfouten) maar die kunnen we er later nog u

balen. We hebben geprobeerd zoveel als mogebjk op hoofdbjnen te blijven, zie het even als eerste snelle comept,~
Verzonden ns:t B)ackBerry Work
(imvw.blackbenv.com)

Van: (ZN)
Daturur dinsdag 29 okt. 2019 4:OS PM

Aan :

(ZN)
Ondemntpt RE: stappen

afnvs.rd&

arws.nt&, a vs.nj&,

Klopt helemaal

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling NOV (vergunningverlening)
Avenue Cersmlque 129 I e221 RV Maastricht I kamer O4 I

Postbus 2232, 3900 GE utrerht



ive, nl

www. riik swa te ra tea t. n I

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van :

(ZN)
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 16:05
Aan: (ZN); (ZN);
Onderwerp: FW: stappen

(ZN)

Heren,

In overleg met ~fiink ingekort:

Op basis van de recente interne besluitvorming is de tweede Bbk-melding met kenmerk 504391.1 goedgekeurd. Met als basis daaronder het certificaat en
de toelichting.
Na overleg met WVL is de kans op voorkomen van andere parameters mogelijk, maar niet onderzocht.
Om die reden is gekozen om morgen, 30 oktober 2019, toezicht uitgevoerd gaat worden waann we een venficatie bodemonderzoek laten uitvoeren op de

onderzochte en ontbrekende parameters
(Arseen, Chroom, Vanadium,yin, Antimoon, Seleen, Aromatische oplosmiddelen, Polyacrylamide, Sulfaat en Chlonde). Daarnaast is de toepasser geadviseer

om tot wij de resultaten hebben
het granuliet terugneembaar tot te passen.

Op maandag 4 november 2019 worden de meeste resultaten van deze monstemame verwacht en kan handhaving bepalen of de toepassing onder het
huidige certificaat door kan gaan.

Met vriendelijke groet,


