
ven:
Verzonden:
aanr
Onderwerp:

(ZN)
vrijdag 22 november 2019 10:27

RE. toepassing Over de Maas

282.

Voor het certificaat is namelijk ook onderzoek gedaan. Vandaar niijn vraag.

Ons onderzoek is nop bezig. Niet alle resultaten van de onderzochte parameters zijn binnen.

Met vriendelijke groet,

Handhaver (Leen Practitioner

vent~ [ma&tm:~westmaasenwaatnl]
Verzonden: vrijdae 22 november 2019 tor06
Aanrm ~'(ZN)
cc:~ (ZN); ~ZN)l
arderwerpr RE: toepassing Over de Maas

Je vertelde me eerder aan de telefoon dat een van de schepen van deze parbl bemonsterd was, maar dat de analyseresultaten nog niet bekend waren. Ik ben benieuwd wat daaruit is gekomen.
En of dat bevestigt wat op papier is getoetst.

Met vnendelrlke groet,

) beleidsmedewerker ruimtelgke ordening ) gemeente West Maas en Waal j 7 (0487)~ ) F (0487) 594 549 j Dgkstraat 11 ) 6658 AG Beneden Leeuwen )

~estmaasenwaal.nl ) bereikbaar. maandag t/m vrijdag ) www westmaasenwaal.nl )
V~rt'nn

) GQ)

vent (ZN)
Verzonden:vnidag22november20191001
aanr
CC: (ZN) ; (ZN) ;

Onderwerp: RE: toepassing Over de Maas

Welke bemonstering bedoelje&

Met vriendelijke groet,

Handhaver(Leen Practitioner

Vanr~ [maiam~mwestmaasenwaatnl]
Verzonden: woensdag 20 november 2019 13:27
sant ZN)
OO (ZN); (ZN);
Onderwerp: REr toepassing Over de Maas

Dag~
Dank voor je reacbe. )V)sg ik un dit antwoord concluderen dat ud de bemonstenng van deze partij verder niets naar voren is gekomen?

Met vnendelgke groet,

beleidsmedewerker ruimteliike ordening ] gemeente West Nbas en Waal ] 7 (0487)~ j F (0487) 594 549 I Drikstraat 11 ) 6658 AB Beneden Leeuwen )

~@westmaasenwaat nl ) bereikbaar maandag t/m vrijdag ) www westmaasenwaal nl )
V~rt'ri ) 60)

vanr (ZN) yrws.nt&
Verzonden: woensdag 20 november 2019 11 33
Aanr ~Lawestmaasenwast.nt&CC:~ (ZN) ~Carws.n[&;
Onderwerp: toepassing Over de Maas

(ZN) ~Eatws.fit&

Geachte heer~
Ik heb uw mail ontvangen en inge boekt onder nummer RWS-2019-40706.

0 stelt In uw mail de volgende vragen:
1. Is het granulaat van een granielfabrmk (en eventueel vervuild met boor-olie)
2. Vddoet dd matermal aan de voorwaarden van het Bbk (steenachtig matenaal)

Mijn antwoord:
Ad. 1

Met vriendelijke groet,

Handhaver )Leen Practitioner

Vanr ~[maitto~mwestmaasenwaatnl]
Verzonden: maandag 4 november 2019 9: 03
Aanr (ZN)
CC:



Onderwerp: toepassing Over de Maas
Ogenriei lkog

Dag~
Het burgercollecaef Dreumel heeft zorgen over een para) dte de afgelopen week in Over de Maas is toegepast. Navraag door ons bil Herman van de Linde (Nederzand) leert dat het gaat om een
goedgekeurde paruj granufreL De afgelopen laren vaker loegepast (& 1 50000 ton). Zorgen bil het burgercollectief:

1. Is hel granulaat van een granietfabrrek (en eventueel vervuild met boor-olie)
2. Vddoet dit materiaal aan de voonvaarden van het bbk (steenachug materiaal)

Kun jij de verklanng van Nederzand bevesagen en een reactie geven op deze zorgen?

Ik bel fe vandaag nog even.

Met vnendeltke groet,

beferdsmedewerker ruimteliike ordening j gemeente West Maas en Waal ( 7 (0487)~ j F (0487) 594 549 j Dilkstraat 11 j 6658 AG Beneden Leeuwen j

~@westmaasenwaa(pf j bereikbaar. maandag t/m vrijdag ) www.westmaasenwaal.nl ) V~ri'nng ) GClj


