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kan het dat deze partij granulmt al geruime bid worden toegepast (sinds eind oktober/begin november) terwijl de resultaten van bemonstering niet bekend zijn'?

Hoe kan dat de resultaten van bemonstering zo lang op zich laten wachten?
Zte vong antwoord

Waarom wordt de toepassing niet (tijdelijk) sblgelegd in afwachbng van resultaten.
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Hallo~
Kunnen we de vragen die bij de gemeente West Maas en Waal leven beantwoorden?
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Onderwerp: vragen over 'Over de Maas'este~
Wil hebben net telefonisch contact gehad over 'Over de Maas'ig)n cottage geeft hel volgende aan.

Er is inmkldels een hele mailwisseling met RWS over de toepassing van een parhi granuliet. Technisch zijn deze vragen beantwaord: volgens cerhficaat en regels Beslua bodemkwalited voldoet
deze parbi. Ondertussen is de partij ook bemonsterd. De resultaten daarvan worden pas medio december verwacht
Het Burgercogecbef stelt dit technisch antwoord ter discussie. Wij gaan het Burgercogecbef adwseren om technische vragen rechtstreeks bil RWS neer te leggen

De vragen die nu nog leven zijn:

Hoe kan het dat deze pang granuliet al geruime bjd worden toegepast (sinds eind oktober/begin november) terwiil de resultaten van bemonstenng niet bekend ziin?
Hoe kan dat de resultaten van bemonstering zo lang op zich laten wachten?
Waarom wordt de toepassing niet (kldelilk) sblgelegd in afwachbng van resultaten.

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

Ik verwacht dat de vragen en de zorgen van onze inwoners voldoende duidelijk zijn en stel het zeer op pnls dat lij een rol wil spelen in de beantwoording van de vragen.
Ik hoor graag van je.
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