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 (ZN)

Van:  (ZN)
Verzonden: maandag 4 november 2019 07:57
Aan: Kerkhof, May van de (ZN);  (ZN);  (ZN);  

(ZN)
CC:  (ZN);  (ZN)
Onderwerp: RE: Brief over granuliet aan de gemeente 

Goedemorgen allen, 
 

 
Zorg wel dat ik 16u op kantoor ben om de resultaten van het verificatieonderzoek te bespreken. 
De resultaten worden aan eenieder verspreid door  zodra deze binnenkomen. 
 
Hieronder mijn conceptantwoord en mail van het burgercollectief. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Conceptantwoord 
Beste , 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Mail burgercollectief 

Van:  [mailto: @yahoo.com]  
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:23 
Aan:  (ZN) 
Onderwerp: Re: Vragen chloridenorm bij toepassing Bbk 
 
Hallo , 
 
Bedankt voor de planning,  
 
Bijgaand foto's van hedenochtend, waarop raar grijs/groenig spul wordt gestort bij over de Maas.  
Dit door de boot die ook op de planning is benoemd, en hier van de week volgens planning meer 
gaat halen. 
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We hebben het adres op de planning nagekeken, en de boot gevolgd met AIS-  En dit blijkt een 
graniet import bedrijf?? Zie bijlage. 
 
Wat voor spul wordt hier nu gestort?  
Kun jij dit achterhalen?  
En hier indien noodzakelijk op handhaven?  
 
De planning toont deze week namelijk alleen maar herkomst van dit adres? 
 
Alvast bedankt, 
 
We horen het graag, 
 
Namens Burgercollectief Dreumelse Waard. 
 
 
 
 
 
On Friday, October 25, 2019, 12:46:33 PM GMT+2, (ZN) < @rws.nl> wrote:  
 
 

Beste , 

  

Zoals van de week toegelicht dat wij op basis van de zorgplicht zelf een norm van 340 mg/kg.ds hebben vastgesteld 
op basis van de bijgevoegde RIVM-rapportage ‘Afleiding van milieurisicogrenzen voor chloride in oppervlaktewater, 
grondwater, bodem en waterbodem’. 

  

Daarnaast zou ik jou als de eerstkomende planning, die wij wekelijks op vrijdag <12.00u ontvangen, laten toekomen. 
Ook deze heb ik als bijlage bijgevoegd.  

  

 
 
  
 

Van: Kerkhof, May van de (ZN)  
Verzonden: zondag 3 november 2019 13:59 
Aan: (ZN);  (ZN);  (ZN);  (ZN) 
CC:  (ZN);  (ZN) 
Onderwerp: RE: Brief over granuliet aan de gemeente  
 
Hi allemaal,  
 

 
 is aangehaakt vanuit C+S om hierin te assisteren. 

 
Ik informeer  van WVL over de brief en dat we hierop afgestemd gaan antwoorden (en hoe en welke 
afstemming dit vraagt). 
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Wordt vervolgd, hartelijke groet, 
 
May 
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
 

Van:  (ZN) < @rws.nl> 
Datum: zaterdag 02 nov. 2019 11:23 AM 
Aan:  (ZN) < @rws.nl>,  (ZN) < @rws.nl>, Kerkhof, May van de (ZN) 
< @rws.nl>,  (ZN) < @rws.nl> 
Onderwerp: Brief over granuliet aan de gemeente  
 
Zie bijlage.  
 
Concept antwoord op hun vragen ligt klaar.  

Daarna stappen bepalen.  
 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
 




