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Saste~
in onderstaande mail van Surgercollectief Dreumeise Waard wordt RWS gevraagd om, indien noodzakelijk, handhavend op te treden.
Hert betreR dus een handhavingsverzoek tc.

Vent~~ (ZN)
Verzonden: maandag 4 november 2019 7M3
Aant W% (ZN)
Onderwerp: FW: Vragen chloridermrm brj toepassing Sbk

Graag met spoed een reactier Had de vraag aan~ gesteld, maar verwees me vanochtend terug naar jou.
Reactie ook aan Q~ en~~ sturen.

De vraag:
Moet ik onderstaande mail als een handhavinosverzoek zien?

Met vriendelijke groet,

yahoo.com)vent ~~[mat(m.
Verzonden: dmsdag 29 oktober 2019 14:23
Aanr~~ (ZN)
atderwerpr Ret Vragen chloridenorm brj toepassrng Sbk

Hallo~
Bedankt voorde planning,

Bijgaand foto's van hedenochtend, waarop raar gnjs/groervg spul wordt gestort bil over de Maas.
Dit door de boot die ook op de planning is benoemd, en hier van de week volgers planring meer gaat halen.

We hebben het adres op de ptanrsng nagekeken, en de boot gevolgd met AS- En dit blgkt een graniet import bedrijf?? Zie bijlage.

Wat voor spul wordt hier nu geston?
Kun jij dit achterhalen?
En hier indien noodzakelijk op handhaven?

De planrung toont deze week namelijk alleen maar herkomst van dit adres?

Alvast bedankt,

We horen het graag,

Namens Burgercogectief Dreumelse Waard.

On Friday, October 25, 2019, 12:46.33 PM GMT+2,~~ (ZN) wmte.

Zoals wn de week toegelicht dal wij op basis «an de zorgplicht zelf een norm wn 340 mg/kg.ds hebben wstgesteld op basis wn de bijgemegde RIVM-rapportage 'Alleiding wn miiieurisicogrenzen mor chlorid in
oppen/aktewater, grondwater, bodem erl waterbodemt

Daarnaast zou ik jou als de eerstkomende planning, die wij wekelijks op vijdag &12 oou oniwngsn, laten toekomen Ook deze hsb ik ais bijlage bijgewegd &

Met viendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
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Vdg ons op Ywiuer en Facebork

Water. Wegen. Werken. tgjkswaterslaat

ktdten u mij in de CC marit, dan ga ik er umuit dat u dat doet ier kenriisname.


