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ik beb ber gr teren rmt~ en zojuat nog nntQ o(er gesproken Omdat de mznbten

Oke?
11. 1

Groeges

Verzoaden rmt B(ackBe(ty Work
(nmsksEbiackbeny con(i

Vaa: ~. ~(ZN) ~~yws nb
Datum: donderdag 14 nov 2019402 PM
Awn:~ ~ (ZN)~~ 05 uvs nt,~Q (ZN) +~0~5 nt
Ropie:~.~ (Esg~~Brnjs nt
Ondernvrp: RE Grsnuhet vemolgmeldmg

Blijk staan~
Wat doen we met de vervolgmeldings Ik adviseer

Met vriendeliike groet. 11.1

i(ik t t tz dada d

9 il 2252. 2509 ua Ut d t

k t t t.

W t .W 9 .W m .Nvk t t*t.

Vani~~ (ZN)
14 november 2019 15:37~R(ZN)

CC:
Onderwerp: FW: Granrdtet toetsing banum - juridische check door CO en WVL

Co(bga'n

jjw(bg een hmge nnguwsehng tussen damse agjehnpm en coiiega s user .... Gram((bt.

Groet en ahnst dank.~ 11.1

VerzoadennntBbckBerry Wodc
(nmw blackbenv core)

Van: ~.~ (ZN) ~~B(ws nt
Datum: donderdag 14 nov 2019 396 Phi
Aan: Kerlrhof, May tun de (ZN) cd(ut rit .~.Q(ZN) Q~gru5(il,~ ~(ZN)~~+llllsIlD
Kopie : Beutmg Dsms (ZN)~~sn(p ~Q (ZN)~~ G oss at
Ondernvrp: RE Grsnuhet toetsmg banmn -pusjncbe check door CD en tt&l.

Moi May en anderen,

Met vriendelijke groet, 11.1

Van( aerkho(, May van de (ZN)
Verzondein donderdag 14 november 2019 11:37
Aan(~~ (ZNE~+ (ZN)
CG Beubng, Dans (ZN);~~ (ZN)
Onderwerp: FW: Granuliet toetsing banum - juridische check door CO en WVL



Ten eerste wil ik je graag complimenteren met de pedepen wijze waarop je dit dossier vast blijn houden en de juiste verdieping aanbrengt.

Succes met het gesprek straks, benieuwd naar je terugkoppeling en hartelijke groet,

May

Van:~~ (ZN)~~Curws.nl&
Verzonden: donderdag 14 november 2019 10:28»:~R(2N) R~carws nl& ~+(ZN)~~prwsnf&;kerkhof, Nuyvande(ZN)
Onderwerp: RE: Granul iat toetsing benam - iondi ache check door CD en WVL

lk heb om 13.00u een telefonische afspraak met~.
lk heb de volgende vrapen voor hem:

Cwrws.nt&; Seutmg, Diana(ZN) Cnrws.nl&

Met vriendelijke groet,

Vent~W(ZN)
Verzonden: donderdag 14 november 2019 9:18
nanr~~ (zfd; xerfdrof, May van de (zsg; eeuung, oana (as);~~ (zn)
Onderwerp: RG Cranulwt toetsing benam -iundische check door CD en WVL

En dat iias ook de agpraajc

Verzrnxlen nut Bhckgcrry Work
(nstw blackbeny coml

Van:~Q (ZN) ~~Bres nt
Datum: woensdag 13 noc. 2019 90l Phl
Aan: Kerkhof, hhy iun de (W) @rws td&, Beutwg, Dum (ZN)
Ondernvrp: RE Gnwubet toetsng banum -psxhsche chcck door CD cats%L

's oj& ~ ~(ZN) ~~Brws ut& ~ W(ZN) ~~Biws nt&

Zo ver ik weet is nog geen reactke gestutgd omdat resultaten nog net compleet zijn en

Verzonden met BlackBeny Worg(www.blackbegy.com)

Von: 'Kerkhof bf ap tva de (ZN)" n.rns ot&

Ges eadetr 13.11 2019 2020
An: 'Beuuog, Dans (ZN)" vs nD, '~~ (ZN)' ~ rsrstu nD, '~Q (ZN)"+~~os nb ; '~Q (ZNf &Q~tgiuu nt
Behuffr FW Grarsdnt toetst g barsen- pmchsche ctuck door CD en W(2.

Ter in&marx inderstamxk nnilmssebng.

(RQ en~ ktmn )tee aangstun nut tm nsg tvruuclaen aan anslyserendra ten en tinwwer? Gok ben rk bememvd lxw je gesprek iambag nut de CD is wxlopen ~ en nut 1omv/kg»
corxbuns zgn en tmk adres le/julhe Dom muden ugkn gmvn?



Hebben rse mangem al een reacti: pwtuurd aan bet burDvcogecnegde gwmmue

h(ay

Verzonden nut BbckBeny Work
(oww blackbee.com)
Van 

:~~ (WVL)~~t~ s al&

Datum: woensdag 13 aoc 2019 542 Phf
Aan: Krrkbof. hhy san de (ZN) grws N&

Ondernvrp: FW Granuket toetswg barsun -pustuche chmk door CD m )VVL

Hoi h jay,

Eren uoodgeilaongen per email

Go r~
Vermeden eet BhckBeny Work
(uwsv blackbwry con))

Van: (BVL)~ 's rd&

Datum: woensdag 13 nov 2019 3 30 Pid
Aan:~ ~(VI3L)~~~terg& ~~(t(nlL)~~~tsup~ ~(WL) ~~t~ent,Kerkhof llayrande(D()
emay rende kwkhoftgra s nk

Ongerust)x KE Graouket toetswg banum -Iombscbe chcck door CD ea 5VVL

[dit bericht is vanmorgen in dooreen outlookstoring op mn tweede werkplek even kwijt geweest en blijven hangen, bij deze alsnog, excuses voorde ve*raging]

Dag May en collega',

Geelt dit voldoende antwoord&

Met vnendelgke groet,

Bodem, grond- en slid-stromen, bovwstoffen, morfologw, gmndwater
Orculair in de bouw en GWW, natuurigk kapuaaf, Notische knnglopen
lntematwnaal afvalbeheer en urculaire emnomre
Maalscnappelyk Verantwoord Inkopen
Zwerfafval nvieren en plastic soup

RWS Water Verkeer en Leefontgeving
Postadres: Postbus 2232, 3500 Gg Utrecht
Bezoeka dras : Griffioenlaa n 2, 3526 LA Utrecht
NB: bij bezoek is legitimatie verplicht
Ma naaement assistente : W
(06 -' rw 5 . Ii I )

M 06~
brander.waltrws.n)
wwwdnt'kswatemtaat.nl
LD www)(nkedin.~mniwedwinvanderwel

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterslaaz

P Is het eiht nodig om deze email te prlnten7 Denk groeni

Van:~~ (WVL)~~trws nt&

Verzonden: dinsdag 12 november 2019 12:18
Aan:~~ (wvt) ~~wrws nl&~~ (wvL) ~~iwrws nl& Kerkhof, Maf van de (zN)~ vander.welknrws.nl&
Onderwerp: Granul iat toetsing hari um - jundi sche check door CD en

Wilde

Beste allen,

rws.nl&; (WVL)

Groet~
Van: Kerkhof, Maf van de (ZN) rws,gl&



Verzonden: maandag 11 november 2019 13 01
Aan: ~~(WVL)~~wrws nl&

Onderwerp: FW; OOM resultaten A l l egon ds, versi e 2

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 gegjk door. Hartelijke groet,

May

Van:~~ (ZN)~~Carws.nl&
Verzonden:maandagllnovember201908 30
Aan:~W (ZN)~~Larws nl&; Kerkhof, May van de (ZN)

Onderwerp: OOM resultaten Ali egonda, versie 2

May en ~
Crrws,nl&

Afgelopen vrijdag nog aanvullende gegevens gekregen van WVL en de opdracht ter controle naast de uitvoering gelegd. Gevolgen:

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen ) Oostkanaaldijk 35ea ( 65el CD Nijmegen (

Bezoekadres Maastricht (Avenue Ceramgue 125 ( 6221KV Maastricht )

Postadres ( Postbus 2222 ) 3500GE utrecht

M +31(0)6
E ~~prws.nt
I www.rijkswatemtaat,nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

India~nu m'n de CC magt~dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.


