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dinsdag 19 november 2019 10:10~~(ZN)
REI Vragen chloridenorm bij toepassing abk

267.

Geachte

Ik heb u mail ontvangen en Ingeboekt onder nummer IIWS-2019-40?OS.

0 stelt in uw mail de volgende vragen:
1. Wat voor spul wordt hier nu gestod?
2. Kunjijditachterhawn?
3. En tver indien noodzake(ik op hardhaven?
4. De planning toont deze week namelijk alleen maar herkomst van dit adres?

Mijn antwoord:
Ad. I sr wordt granuliet toegepast onder cartiiicaat. In het certificaat wordt gesproken van 'industriezandt In de bijlage trefi u het certificaat aan.
Ad. 2 Zie vorig
Ad. 3 Met certificaat is een erkend bewijsmiddef. Indien aan de eisen van het certificaat wordt voldaan, kan hier niet op gehandhaafd worden
Ad. 4 Oit klopt.

Met vriendelijke groet,

vant~~ [maIim:
Verzonden: dhn~aci 29 oktober 2019 14:23
Aant~~ (ZN)
Onderwerp: Ret Vragen chloridenorm bil toepassing abk

Hallo~
Bedankt voor de planring,

Bijgaand foto's van hedenochtend, waarop raar gnjs/groemg 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 ptanmng nagekeken, en de boot gevolgd met A(S- En dit bliikt een graniet import bedrijf?? 210 biilage.

Wat voor spig wordt hier nu gestod?
Kun jij dit achterhalen?
En hier indien noodzakaliik op handhaven?

De pianmng toont deze week namelbk alleen maar herkomst van dit adres?

Alvast bedankt,

We horen het graag,

Namens Burgercollecbef Dreumelse Waard.

On Friday, October 25, 2019, 12.45:33 PM GMT42,~,~ (ZN) ~~@rws nl& wroie:

saste~,
Zoals mn de week toegelicht dal wri op basis «sn de zorgplicht zelf een norm mn 340 mg/kg.ds hebben umtgesteld op basis um de bijgmoegde RIVM-rapportage 'Afleiding um miiieurisicogrenzen mor chlorid in
oppeniaktewater, grondwater, bedam en waierbodemt

Oaamaast zou ik jou als de eerstkomende planning, die wij wekelijks op vijdag &12.00u onnangen, laten toekomen Ook deze heb Ik als bijlage bjgemegd

Met viendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
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I waw~d'kswalemtaat.nt

Votg ons op Twiner en Facebook

Water. Wegen. Werken. tdjkswsterstant

indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kenriisname

Woensdag- en «ljdagmiddag zijn mijn vaste uije middagen


