
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

~, ~(ZN) namens Kerkhof, May van de (ZN)
maandag 17 februari 2020 13:19~,~ (ZN)
FW: Brief over granuliet aan de gemeente

217.

m.vr

088—

Van:~~ (ZN) ~~@rw&.n(&
Verzonden: maandag 17 februari 202009:29
Aan:~~ (ZN) ~~@rws nl&; Kerkhof, May van de (ZN)

~(ZN) ~~@rw&.n(&
Onderwerp: FW: Brief over granuliet aan de gemeente

s. I&;~ ~(ZN) ~~@iwan(&;~

Van:~~(ZN) ~~iarws.n(&
Verzonden: woensdag 6november201908:24
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) Carws.nl&;~~ (ZN) &+ (ZN)~ @rws.nl&

CC;~ +(ZN) ~~rws nl&;~ ~(ZN) &~~@rw& nl&

Onderwerp: RE: Brief over granuliet aan de gemeente

Carws.nl&;~~ (ZN) ~~Carws.nl&;

Voortgangsbericht:
een reactie terug van onze junst. Ik moet deze mail zien als een handhavingsverzoek.
De gemeente west maas en waal heeft nav de bnef van het burgercollectief ook vragen gesteld middels een mail aan mij.

Ik laat beiden mails inboeken en zou graag op dezelfde wijze terug reageren (per mail). Graag dus jullie input op onderstaand concept-antwoord en jullie
memng voorde te kiezen weg van beantwoording van deze mails.

Met vriendelijke groet,

Van:~~ (ZN)
Venonden: maandag 4 november 2019 7i87
Aan: Kerkhof May van de (ZN}; Q(ZN);~~ (ZN);~ Q(ZN)
cc:~~ (zN);~
Onderwerp: RE: Brief over aan de gemeente

Goedemorgen allen
behoort niet tot zoekvraag

Ik heb vandaag en morgen verlof.
Zorg wel dat ik 16u op kantoor ben om de resultaten van he venhcatieonderzoekte bespreken.
De resultaten worden aan eemeder verspreid door~~ zodra deze binnenkomen.

Mieronder mgn conceptantwoord en mail van het burgercollectief.

Met vriendelijke groet,

Conceptantwoord
Beste ~,

Met vriendelijke groet,

rdvahoo.com)
Mail burgercollectief
Van: ~- [mailto:+
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14: 23
Aanr~~ (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.

We hebben het adres op de planning nagekeken, en de boot gevolgd met Ajg- 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, Octoher 25, 201 9, 1 24633 PM GM T+2,~,~ (ZN) &~~rditwsnl& wrote:

Beste~,
Zoals van de week toegekcht dat mj op basis van de zorgplicht zelf een norm van 340 mg/kg ds hebben vastgesteld op basis van de hifgetoegde RIVM-rapportage 'Afleiding
utn milieuiisicogrenzen mor chionde in opperulaktewater, grondwater, bodem en waterbodem'.

Daarnaast zou ik jou als de eemtkomende planning, die wij wekehjks op mldag &12.00u ontvangen, laten toekomen. Ook deze heh ik als bijlage bijgeutegd.

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: 3 november 2019 13:59
Aan: a(ZN);m,a(ZN); ~a(ZN)
CO (ZN); (ZN)
Onderwerp: RB Brief over granuliet aan de gemeente

Voordat we anhvoorden nxiet dit aanvaard afgestenxl worden nat WVL en BS.

Q~ is aangehaakt vanuit C+S om hierin te assisteren.

Ik jnfomwer~ van WVL over de brief en dat we hiemp afgestemd gaan aanvuurden (en hoe en welke afstemming dit vraagt). Ik zou nw kunnen voorstellen dat
jullie een concept maken (al hebben, lees eigenlijk uit de nu il van~) en dit via nxj naar~ gaat ter conxncntaar.

Diana vroeg ook nog om na te gaan denken over scenario s, uat ah de uitkomsten van de vetfficatietoets x, y ofz, zijn; wat betekent dit in de actie/reactie vanuit

RWS? Ook dit zal ik afstenxtun nut WVL

Wordt vervolgd, hartehjke groet,

May

Verzonden nut BlackBerry Work
(wow.hlackbenv.com)

Vsn:~,~ (ZN)~~r~as.nt
Datuni: zaterdag 02 uov. 2019 11 23 Ah1Aan:, (ZN) &g~~aarws.uts, ~,~ (ZN) ~ ~rarrvs.nt&, Kerkhof, kfsy vsn de (ZN)
(ZN) & (arws.nt&
Ondemwrp: Brief over grsuuhet ssn de gemeente

anvs nl&,~,Q



Ze bi]lage.

Concept annvoord op lam stagen ligt klaar.
Echter heb bj werkenpakket de traag uitgezet of ik hun mail als handhaviogsverzoek nazet lezen..

Daarna stappen bepalen

Verzonden net BlackBerry Werk
(ww'.blackbenv.comj


