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Verzonden nut BhckBeny Work
(oswv blackbeuv con(l

Van: Kerlrbof, Mzy mo de (ZN) grws sl&

Datum: dowlerdzg 11 okt 2019 8 0( Abi
Aan:~ +(ZN)

~~~drek .~
Q(ZN) &g~gnvsnl

Ondenrvrp: RE Steppes grzneket dossm

yhanks, Diana heeR de vraag over waarde brief blijft ook alweer opnieuw gesteld en hier wordt op geantwoord dat de briefklaarggt maar pas verzonden wordt als de bespreking met de mas
heeft plaatsgevonden. Hierbij de letterlijke tekst uit de mail:

Hartelijke groet,

May

Van:~M(ZN)
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 20: 26
Aan(~R (ZN)
OO kw(draf, May van de (ZN)
Onderwerp: RE: Stappen granulmt dossier

Ho(,

Ik kan geen rare zaken meer ontdekken.

Waar ik wel nog aandacht voor zou willen vragen betreR de

Groet, W
Verzonden met Blackaerry Work
(www.blackberry.mm)

Van: ~,+ (ZN) &g~yrws.n(&
Datum: woensdag 30 okt. 2019 7:38 PM

Aan: ~,~ (zN) &~ ~(a(ws.n(&
Kopie: Kerkhof, May van de (ZN) &

Onderwerp: PW: Stappen granuket dossier
rws,nl&

~ wil jij ook nos even kijken naar de nieuwe versie en aan May eventuele opmerkingen doorgeven. Hay verzorgt mmdwnicatie met WVL, Q
Verzonden met Blackaerry Work
(www blackberrv.mml

Van: Beuting, Diana (ZN) & rws.nl&
Datunu woensdag 30 okt. 2019 S:16 PM
Aan: Kerkhof, Ma~van de (Z~N rws.nl&,~,~ (zN) &~ ~LBrws.nl&
Kopie:~,~ (ZN) &~~D(ws.nl&, Beuting, Diana (ZN) &- @rws.n(&
Onderwerp: RE: Stappen granuliet dossier

Allen,

Graag nog even een checken afsteevnen met WVL

Groetjes,
Diana

Verzonden met Blackaerry Work
(www.blackberrv.mm)

Van: Beuting, Dmna (ZN) (B(ws.n(&
Datunu woensdag 30 okt. 2019 4:14 PM
Aan: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: RE: Stappen granuliet dossmr

rws.nl&

Verzonden met Blackaeny Work
(www.blackberry.com)

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Datunu woensdag 30 okt. 2019 2:32 PM

Aan: Beuting, Diana (ZN) rws.nl&
onderwerp: PW : Stappen granulmt dossier

f rws.nl&

Verzonden (rcr BlackBerry Work
(ouw blsckbenv c(du)

Van:~,~(ZN) ~~Breed(&
Datum: woensdag 30 okl 2019 231 PM
Asn: Kerkhof, 1 hy wn de (ZN)
Ondemvqd Stappen grznatet doseer

~vs e(&,~Q (ZN) +~gm s n(&,~~ (ZN)~~@~s o&



Beste May,

Namens~ stuur ik~eonderstaand antwoord.
in overleg mat% ~.W~,%~%~~~ebben wi'ou vraat) uitgewerkt. Mochten er nog vragen of aanpassingen nodig zijn. M
Gezette stappen omtrent granuliet:

1) Op vrijdag 19 oktober 2019 is de tweede Besluit bodemkwaliteit(Bbk)-melding met kenmerk 504391.1 toereikend verklaard door Rijkswaterstaat Zuid Nederland afdelinp
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13'1.1
Met vriendelijke groet,

Vang~~ (ZN)
Verzonden: dmsdag 29 oktober 2019 16:05
4 :m,a(ZN):~a(ZN):m,a(ZN)
Onderwerp: FW: Nappm

Heren,

In overleg met ~ flink inge kort :

Op basis van besluitvomgng is de tweede Bbk-melding met kenmerk 504391.1 goedgekeurd. Met als basis daaronder het certilicaat en de toelichting.
M

Op maandap 4 november2019 worden de meeste resultaten van deze monstemame verwacht en kan handhaving bepalen of de toepassing onder het huidige certificaat
doorkan gaan.

Met vriendelijke groet,


