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Ademt~ o(vr n()ze bebandelmg gems)zrgde Bbk ow)dmg ooderschr()g WV to)ledrg Cmteren ook zo c etQ bespmken.

CoeLR

Verzoodeo rw:t BhckBeoy Wodc
(nmw blackbee com)

Vaa: ~.~ (ZN)~~((rws ot
Datum: wtmg 15 nov. 2019 1228 Phl
Aan: Kerkhof, May tm de (ZN)
Kopie: Beutmg, Dmm (ZN)
Dadernvrp: Graauket; stand v&o zakea

lgrws M& M Q (ZN) + ~ Bros ob,~~ (ZK3~~@eg a)&

s o)&,~Q (Z)f)~~B(ws NM

Hol may en anderen,

Ik heb zojuist een ba)rondje gehad.

Allereerst met~~ Heb met hem de juridische onderbouwing over

Vragen van Nay: 11.1
Welke stoffen wacht ik nog op? Polyaaylamide en afbraakproducten, chloride en sulfaat.

Dan de vraag om een overzicht te maken. Dit zit namelijk in de rapportage van Geonius ... Alleen sturen die pas als alle resultaten bekend zijn een overzicht. Zal een tussenrapportage opvragen.
Zodat ik dat niet hoef te doen

probeer zodra ik alle gegevens heb, dit samen te voegen tot 1 leesbaar document. welke we intern kunnen gebruiken, maar ook uit kunnen knippen om antwoord te geven op het
handhavingsverzoek en de vragen van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Van( Kerkhof, May van de (ZNj
Verzonderu donderdag 14 november 2019 11:37
Aan(~~ (ZN) ;~+ (ZN)
CC: Eeunng, Dans (ZN);~~ (ZN)
Onderwerp: FW: (kanrfhet toelsrng banum - juridische check door CD en WVL

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

Naar aanleiding van ie mail heb ik 3 vragen(opmerkingen:ak %F

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

May

Van:~~(ZN) ~~LA(ween)&
Verzonden: donderdag 14 november 2019 10:28
Aan~R(ZN) R~cwrws nl& ~+(ZN) WMB(ws nl&; Kerkhof, Mayvande (ZN)
Onderwerp: RE: Granuliet toetsrng banum -)undische check door CD en WVL

Ik heb om 13.00u een telefonische afspraak met~.
Ik heb de vo(gende vragen voor hem:

Lorws.n)&; geutmg, Diana(ZN) s.nl&



11.1
reet vriendelijke groet,

vent~Q (ztt)
Verzonden: donderdag 14 nmember 2019 9:10
nant~Q (Zu); Kerkhof, may van de (Zuj; eeuung, nana (Zuj;~~ (Zu)
Onderwerp: RE: Granulmt toetsing bauum -lundische check door CO en WVL

En dat ims ook de atspraek, iie lubben oivngeos 6 naken ttd om te reameen op een hh teem ek, hm fachtag gemeente staat geen tenutn ioor.....

Verzondtm rm:t BhckBeny Wodc
(natst hlackbenv com)

1 aa,~+ (ZN) ~~Bint at
Datum: woensdag 13 aov 2019 904 Phl
Aan: Kerkhof, hlay sm de (ZN) tarws nt, Dulung, Dlzlu (ZN)
Ondernvrp: RE Gramau toetsug bsuum -yxxbsche ch«ck door CD ea ttntL

a~ s nts, ~.~ (ZN3~~g~ s nt,~.W (ZN)~~ anvs nt

Zo ver ik weet is nog geen reactie gestuwd omdat resultaten nog net compleet 2/jn en wil onze eache ook aan BS tulen voorleggen met de vraag voor mogeliik commentaar.

Verzonden met BlackBerry Work(www hiackberrv com)

Von: SKerkho( )day mn de (ZN)" isrws ut&

Ges eudett 13.11 2019 2020
Ant "Beutmg, Dnna (ZN)" iu ut, '~~ (ZN)"~~ a nie td, '~Q (ZN)"+~~atv rd ; '~Q (ZN)"~~ihruu nt&

Behafft FW: Granufut toeumg banum- juudhctn cbeck door CD en W\T.

1 b agenual,

Ter informatie omlerstaande nnihiwsebng. Gezien de aait eerder vandaag en lot adkws mbt de toets op barams is da met mauw.

(n~ eu~ ktaaunpdhe aaugeien uut im nog tmuuciaen aan saai)serasuhaten en nou@eer? Ook ben tk bmmua d boe je gesprek indaag m t de CD n imiepen~ en nut jomv/julhe

cmnhuws zgn en welk adhtm te/tube Dnua zouden ut)ten gmuu?

Hebben iiu mmtgcm al een reacti: gesnord am het tnagercogectnfde genumae (artpstcutd trut BS)v Hartelgke groet,

hhy

Verzoadm rmt BhckBerry Wade
(umm.blackberry.com)

Van 

:~.~ (ttwl )~~gm s nta
Datums sroeusdag 13 nov 2019 542 Phl
Aan: Kerkhof. hhy sm de (ZN) rws.nt
Oadernerp: FW Graaulat toetsng bsuum -prxhscbe check door CD m WVL

Hoi htay,

Eivnusodgednuugen per email

Onze W(I;coachuw/adkws tai parmmter Beman n dus:

Vermeden nut BhckBeny Work
(uvtw hlackberrv com)

grws utsVan: (ttrVL)
Datum: woensdag 13 nov 2019 3 30 PhlAatu~ ~(wvL)~~i~i'nt,~~(vvWL)~~gtuzsut&~ ~((vnl) +~grwsntskerkhof hh?tonde(Zsf?
emay vaude kwkhof(drws ut
Ondernvrp: RE Granuhet toetsug bsuum -ymhsche check door CD m 'ttnl.



[dit bericht Is vanmorgen in dooreen outlookstoring op mn tweede werkplek even kwijt geweest en blijven hangen, bij deze alsnog, excuses voor de vertraging]

Dag May en collega',

I
u

Geelt dit voldoende antwoord&

Met vnendelgke greet,

Afdelrngsnoofd Natuurirjk Drrulalr

Bodem, grond- en slrb-stromen, bouwstoffen, morfologw, grondwater
Orcu/arr rn de bouw en GWW, natuurigk kapeaaf, brotrscbe knngfopen
fntematwnaal afvalbebeer en urcularre economre
Maatschappelak Verantwoord Inkopen
Zwwfafvaf nvreren en plastrc soep

RWS Water Verkeer en Leefonrgeving
Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht
Bezoekadres: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
NB: bij bezoek is legitinwtie vemlicht
Ma naoement assistente w
(06— nOrws.nl)

M 06~
nrws.nl

www~rr kswaten tast.nl
Lir www.linkedin.comlinfedwinvanderwel

Water. Wegen. Werken. Riykswatemtaaz

P Is het echt nodig om deze email te printenr Denk groem

Van:~~(WVL)~~ tweernt&

Verzonden: dinsdag 12 november 2019 12:18
Aan:~H (WV I ) 'R~mrws nl&~~ (WVL) &~tarws nl& Kerkhof, May van de (ZN

Lires, cl I &

Onderwerp: Granul ret toetsmg hari um - juridische check door CD en WV L

rws.nl&; (WVL)

Beste allen,

Op verzoek van~~ (WVL) en Diana Beuting (ZN) heeR WVL een juridische toets uit laten voeren op de toetsing van de parameter barium in granuliet, tijdens het varilicatieonderzoek
van toegepast granulret in project Over de Maas'. Bijgaand de reacties van onze RW5 specialisten bij CD en WVL.

Condusie (samengevat):

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 gecontroleerd wordt op andere parameters die
relatie hebben met het gebruikte Rocculant in het zaag- en breekproces van Bontrop. En dat resultaten daarvan nog circa I week op zich laten wachten.

Groet~
grrws.nl&Van: Kerkhof, May van de (ZN)

Verzonden: maandag 11 november 2019 13 01
Aan:~~ (wv1) ~ ~ntwsni&
Onderwerp: FW: ODM resultaten Aliegonda, versie 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 gelijk door. Hartelijke groet,

May

Van:~~ (ZN)~~tarwe.nl&
Verzonden:maandagllnovember201908 30
Aan:~~ (ZN)~~innus nl&; Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp; ODM resultaten Agegonda, versla 2

May en ~
rws, nl &

Afgelopen vrijdag nog aanvullende gegevens gekregen van WVL en de opdracht ter controle naast de uitvoering gelegd. Gevolgen:
Bleken 2 parameters nog te ontbreken. Deze was men vergeten bij het nilieuadviesbureau .... dus met spoed laten analyseren. Verwacht deze week het resultaat.

Daarnaast

zijn er gegevens en vragen over de chemische kwaliteit Bocculant die wordt toegepast om het materiaal te binden. Dit gaat over de parameters waarvan we de resultaten nop
moeten ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
E
R

M ~+3106-
E ~~Dnvs.nl
I www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

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




