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Dat prodtmaeproces a jmst gecertdueerd. )k ben ook rmg echt
Hier nmeten iiv ook mg argnnord op kri)MA~ is vandaag m lpsprek nat de jurist ian CD om sanma te
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Hartekjke groet,
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Verzoaden nat BlackBctty Work
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Van:~~ (Zli)~.s nt
Datum: woensdag I) oov. 2019 1127 Ahf
Aan: Kerkhof, hlay san de (ZN) lgrws nt
Kopie: Brutmg, Duns (2N) Bm's nl
Ondernvrp: RE Gnmuket toetsmg bmum - jnrsbscbe check door CD ca t)AL

Hallo May,
Op basis van de mail van~~ zou men kunnen mndude ren,
Reden is dat

Wat mij een beetje zorgen baat is

I
Nog een andere vraag: hebben wij kennis van het productieproces wat deze granuliet is ondergaan&

Groet

Vent Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 ld: 20
Aanr Beubng, Dans (ZN); ~,W (ZN)
Onderwerp: FW: Granuliet tuelmng banum - juridische check door CD en WVL

jk kim de bghip nu nat opeaeu, omer m de mail uss k
Er migen dus n&g eakele uaslaiput Bettejgkc groet,

Hoe zmujulke de uailmt a

h jay

Verzonden rw:t BhckBeny Work
(wam blackbeny coml

Van: ~,~(%NL) rws td&

Datum: dmsdag 12 nmr 2019 12 17 PM
Aan: fkandscn Cees (%NL) s nt, Sphtthoff, Ruud (s)VL)

iv s itl&

Oudernsrp: Granulat toetsmg beman -ymhsche cbeck door CD en LL%L

rvs.oj&, Kerkhof, hhy van de ( a ent, (B11.)

Beste allen,

Op verzoek van Cees Dra ndsen (WVL) en Diana Beuting (ZN) heeft WVL een juridische toets uit laten voeren op de toetsing van de parameter barlum in granuliet, tijdens het

varihcatieonderzoe 

van toegepast granuliet in proje*'Over de Maas'. Bijgaand de reacties van onze RWS-spedalisten bij CD en WVL.

Condusie lsamengevatk

I
PS: uit recente Informatie die ik van ZN ontvang (via May en~, zie ook hieronder), maak Ik op dat het granuliet momenteel nog aanvullend gemntroleerd wordt op andere parameters die
relatie hebben met het gebruikte flocculant in het zaag- en breekproces van Bontrop. En dat resultaten daarvan nog drca 1 week op zich laten wachten.

Advies om

moet~

Vent Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: maandag 11 november 2019 19 01
sant~~ (WVL)
Onderwerp: FW: O DM resultaten A l i egon ds, vernis 2

rws.nl&

s. nl&

In mijn mailbox zat nog ongelezen bijgaande mail. Ik heb de hele ochtend in overleggen gezeten, dus nog geen kans gezien dit te bestuderen. Aangezien dit wel het antwoord op de vraag lijkt te
zijn, stuur ik je deze mail gelijk door. Ha*elijke groet,

May

Van:~~(ZN) Htwl.nl&
Verzonden: maandag 11 november 2019 08 90
Aarts~~ (ZN) rws nl&; Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: O DM resultaten Agegonda, versie 2

May en K
rws.nl&

Afgelopen vrijdag nog aanvullende gegevens gekregen van WVL en de opdracht ter controle naast de uitvoerin gelegd. Gevolgen:
Bleken 2 parameters nog te ontbreken. Deze was men vergeten bij het milieuadviesbureau .. dus met spoed laten analyseren. Verwacht deze week het resultaat
Daarnaast zijn er pepevens en vrapen over de chemische kwaliteit llocculant die wordt toepa past om het materiaal te binden. Dit gaat over de parameters waarvan we de resultaten nog
moeten ontvangen.
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Rijkswaterstaat Zuid Nederland
ham4-
»ezoekadres Nijmegen i Oostkanaaldijk 354a j 6541 CD Nijmegen I~
»ezoekadres Maastricht I Avenue Cara minus 125 j 6221KV Maastrichtt jl~~
Postadres )Postbus 2222 l 35000» Utrecht

M +31»61
grrws.nl

I www.rijkswatemtaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mj in de CC mailt, dan oa ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.


