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Uiterlijk 24 december ontvangen we de resultaten ven de parameter polyacrylerwde.
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Sij deze de conceptantwoorden met noo wat extra vragen aan jullie.

1. Hoe kan het dat deze partij granulret af geruime tijd worden toegepast (sinds eind cktoberrbegrn november) term)i de resultaten van Demons tering net bekend zijn?
De meeste resultaten zijn bekend, echter voor de parameter pofyacryfamtde was er geen lab die een gekalibreerde meetopsteging heeft staan Hiervoor moet eerst de meetopsteging
worden opgezet en gekalibreerd worden alvorens men kan gaan meten. DR heelt zijn tijd nodig.

2. Hoe kan dat de resuitaien van bemonslenng zo lang op zeh laten Rechten?
Zte antwoord op vraag 1)

3. Waarom urvdf de loepasswg reet (kjdefijkj safgelegd rn afimchkng van resultaten.

Dank en groet,

Van Cawestmaesenwaafxnt&
Verzonden: donderdag 3 december 2019 10 30
Aan: ZN) giarws.nl&
Onderwerp: vragen over 'Over de Maas'est~

Wil hebben net telefonisch contact gehad over 'Over de Maas'. I14)n cdfega geeft het volgende aan.

Er is inmiddels een hele mailwisselrng met RWS over de toepassing van een pars) granuliet. Technisch zijn deze vragen beantwoord volgens cernficaat en regels Besluit bodemkwalited voldoet
deze parbj. Ondertussen is de partij ook bemonsterd. De resultaten daarvan worden pas mede december ven«achf
Het Burgercogeckef stelt dit technisch antwoord ter dkscussie. Wij gaan het Burgercogectief adviseren om technische vragen rechtstreeks bij RWS neer te leggen.

De vragen die nu nog leven zijn:

-Hoe kan het dat deze partij granuliet al geruime tijd worden toegepast (sinds eind oktoberlbegin november) terwijl de resultaten van bemonstenng niet bekend zijnd
-Hoe kan dat de resultaten van bemonstenng zo lang op zich laten wachten r

-Waarom wordt de toepassing niet (tijdelijk) stilgelegd in afwachkng van resultaten.

Wil vinden het belangrijk dat er snel durdekjkhwd komt over de bemonstering en beweegredenen van RWS om de toepassing te laten dcorgaan. Dan kunnen wij zorgen wegnemen bij onze
inwoners.

k verwacht dat de vragen en de zorgen van onze inwoners voldoende duidelijk zijn en stel het zeer op pnis dat jj een rol wil spelen in de beantwoording van de vragen.
Ik hoor graag van ie.

Met hartelgke groet,

j communicakeadwseur j gemeente West Maas en Waal j 7 14 0487 j 7 (0487) 599 530 j M 06~j Dijkskaat 11 j 6658 AG Benedei&Leeuwen j

~16&«estmaasenwaaf nl j bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag j www westmaasenwaal nl j V~Darm j DO)


