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is heel goed bezig om alle technisch inhoudelilke vragen inzake granuliet te beantwoorden.LP
Echter leven er ook andere deels procesmabge vragen dm wij nmt ageen maar technoch kunnen beantwoorden en waar ik ook jullie hulp bij nodig heb.
De volgende drie vragen zijn vanuit communicatmafdeling gemeente West Maas en Waal op 5 december aan C&S communicatie voorgelegd.
hrlln hulpvragen aan jugm in geel:

1. Hoe kan het dat deze partil granuliet al geruime hld worden toegepast (sinds eind oktoberfbegin november) terwiil de resultaten van bemonstering niet bekend ziln?
a De meeste resultaten zijn bekend, echter voor de parameter pdyacrylamide was er geen lab die een gekalibreerde meetopsteging heeft staan Dus als we hier op willen

analyseren, moet eerst de meetopsteging worden opgezet, gekalibreerd alvorens men kan gaan meten.

2. Hoe kan dat de resultaten van bemonstenng zo lang op zich laten wachten?
a Zie vong antwoord

3. Waarom wordt de toepassing niet (tildeliik) sulgelegd in afwachting van resultaten.
a.

Gemeente. Wil vinden het belangnik dat er snel duidelilkheid komt over de bemonstering en beweegredenen van RWS om de toepassing te laten doorgaan. Dan kunnen wij zorgen wegnemen
bj onze

inwoners.'ank

en groet,
M
Van rdwestmaasenwaal.nt&
Verzonden: donderdag 5 december 20191638

Aan :

(ZH) s.nl&

Onderwerp: vragen over 'Over deMaas'este~
Wil hebben net telefonisch contact gehad over 'Over de Ivbas( Min cdlega geeft het volgende aan.
Er is inmiddels een hele mailwisseling met RWS over de toepassing van een parhi granuliel. Technisch ziln deze vragen beantwoord. volgens ceruficaat en regels Beslug bodemkwaliteg voldoet
deze parbl. Ondertussen is de parkj ook bemonsterd De resultaten daarvan worden pas medio december venvachL
Het Burgercogeckef stelt dit technisch antwoord ter discussie. Wij gaan het Burgercogeckef adviseren om technische vragen rechtstreeks bij RWS neer te leggen.
De vragen dm nu nog leven zijn:

- Hoe kan het dat deze partij granuliet al geruime tijd worden toegepast (sinds eind oktober/begin november) terwiil de resultaten van bemonstenng niet bekend zijn/
- Hoe kan dat de resultaten van bemonstering zo lang op zich laten wachten'1
- Waarom wordt de toepassing niet (tiidelijk) sklgelegd in afwachkng van resugaten.

Wil wnden het belangnik dat er snel duidebfkhmd komt over de bemonstenng en beweegredenen van RWS om de toepassing te laten doorgaan. Dan kunnen wil zorgen wegnemen bil onze
inwoners.
Ik venvacht dat de vragen en de zorgen van onze inwoners voldoende duidelttk ziln en stel het zeer op pnis dat gl een rol wil spelen in de beantwoording van de vragen.
Ik hoor graag van je
Met harteliike groet,
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