
van:
Verzonden:
sant
Onderwerp:

N)
maandag 2 december 2019 14:27

RE. toepassing Over de Maas

286.

Volledige onderzoeksresultaten zijn pas halfdecemberaaemaal binnen.
aij de onderzoeksresultaten zit ook een verslag van de monstemame.

Vanr
Verzonden: maandag 2 december 2019 12 30
Aanr (ZN)
CC:

Onderwerp: RE'toepassrng Over de Maas
urgentie: Hoog

Beste~
Inmiddels zijn we weer ruim een week verder. Witje mij zo snel mogel»k informeren over de stand van zaken en resultaten van het onderzoek'/ Tevens ontvang ik graag de rapportage die
gemaakt is van de bemonstenng.

Met vnendel»ke groet,

I beleids medewerker ruimtelijke ordening I gemeente West Ikkms en Waal I T (0487)~ F (0487) 594 549
I
Dilkstraat 11 I 6658 AG Beneden Leeuwen I

~tBrwestmaasenwaa] nl ]beretkbaac maandag t/m vri]dag]wwwwestmaasenwaa].n] I V~aan I OQI

Vanr (ZN) rws.nl&
Verzondem vn] dag 22 november 2029 ]0 27

Aanr estmaasenwaal.nl&
Onderwerp: RE: tospassrng Over de Maas

Voor het ce*rncaat is namelijk ook onderzoek gedaan. Vandaar mi]n vraag.

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

Met vriendelijke groet,

Vent~ [ma]h»~Owestmaasenwaal.nl]
Verzonden: vrgd~azz november 2019 10: 06
aani ~ZN)
CC: (ZN); ~(ZN);
arderwerpr REr toepassing Over de Maas

Je vertelde me eerder aan de telefaon dat een van de schepen van deze para] 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 vnendel»ke groet,

beleids medewerker ruimte]»ke ordening I gemeente West Maas en Waal I T (0487)~ I F (0487) 594 549
I
D»kstraat 11 ]6658 AG Beneden Leeuwen I

~estmaasenwaa] nl I bereikbaar maandag t/m vr]F]ag I www westmaasenwaal.nl I V~danng I DCII

vanr Izw) karos.nl&
Verzonden: vni deg 22 november 2019 1O Ot
Aanr ~Lawestmaasenwaal.nt&
CC: ZN) rws.nl&;
Onderwerp: RE: toepassing Over de Maas

ZN) ~iorws.nl&; ~hawestmaasenwaal.nl&;~ ~Lawestmaasenwaal.nt&

welke bemonstering bedoelje7

Met vriendelijke groet,

Vent~ [marim:~westmaasenwaal.nl]
Verzonden: woensdag 20 november ZO]9 13: Z7
nanr 'ZN
CO (ZN); (ZN);
arderwerpr Rgr toepassing Over de Maas

Dag~
Dank voor je reacbe Mag ik ud dit antwoord concluderen dat uz de bemonstenng van deze parbj verder niets naar voren is gekomen?

Met vriendelilke graat,

beleids medewerker ruimte]»ke ordening I gemeente West Maas en Waal I T (0487)~ I F (0487) 594 549 I Diikstraat 11 ]6658 AG Beneden Leeuwen I

~@westmaasenwaal n] I bereikbaar. maandag t/m vrijdag I www westmaasenwaal.n] I V~ri'nng I Gg]

Vanr (ZN) karos.nl&



Verzonden: woensdag 20 november 2019 11 32
Aanr ~kawestmaasenwaat.nl&CC:~ (2NI Iarws.nl&;
Onderwerp: toepassmg Over de Maas

(ZN) ~/erwt. nl&

Geachte heer~
lk heb uw mail ontvangen en ingeboekt onder nummer AWS-2019mozoe.

0 stelt In uw mail de volgende vragen:
1. Is het granulaat van een granielfabrmk (en eventued vervuigd met boor-olie)
2. Vddoet du materiaal aan de voonvaarden van het Bbk (steenachbg matenaal)

Mijn antwoord:
Ad. 1

Met vriendelijke groet,

Van: ~[marlmi~mwestmaasenwaal.nl]
Verzonden: maands 4 november 2019 9:03
Aanr (2N)
CC:
aiderwerpr toepassng Over de Maas
tkgentiei Nog

Dag~
Het burgercogecbef Dreumel heeft zorgen over een partii dm de afgelopen week in Over de Maas n toegepast. Navraag door ons bii Hennen van de linde (Nederzand) leert dat het gaat om een
goedgekeurde parbj granuliet. De afgelopen laren vaker toegepast (&150 000 ton). Zorgen bil het burgercogecbef:

1. Is het granulaat van een granielfabrmk (en eventueel vervuild met boor-olie)
2. Vddoet dg materiaal aan de voorwaarden van het bbk (steenachbg materiaal)

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

Ik bel le vandaag nog even.

Met vnendelilke groet,

) beleids medewerker ruimtelijke ordening j gemeente West Maas en Waal ] T (048?)~ ) F (048?) 594 549 I Dtkstraat 11 ) 6658 AD Benedenkeeuwen )

~IBrwestmaasenwaalnllbereikbaar maandagt/mvrijdaglwwwwestmaasenwaalnllV~ri an )gg)


