
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(ZN) namens Kerkhof, May van de (ZN)
maandag 17 februari 2020 13:31

ZN)
FW: PERSVRAAG: stavaza granuliet "over de Maas"

335.

m.vr

088—

rws.nl&Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 13:12
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) rws.nl&

Onderwerp: PERSVRAAG: stavaza granuliet "over de Maas"

Hoi May, zi: biemnder bet intetviewvermek van ZEMBA aan onze DG RWS. C oord ioatie en a(bandejitg ligt bij BS. Groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

arws.nl&Va Ir : (%Vvd)

D*taan woensdag 08)en 2020 952 AM

Asai lwvI.) arws.al&
Onderwerp: RE. PERS%RAAG stsvaza grsnnjwt "over de Ktsas"

Ha~,
Dank voor je reactie.

Het is een interviewverzoek gericht aan Michele Blom (ook direct aan haar gemaild), zie hieronder.
ik check ook nog even bij ~.

Voor het programrre Zembla doen wij onderzoek naar het verondiepen van voormalige zandwinpunten. Als vervolg op onze uitzending van
26 september 2019. In de komende uitzending behandelen we onder meer de locatie 'Over de Maas', waar, zoals wij op dit moment
begrijpen, granuliet is toegepast voor de verondieping.

Rijkswaterstaat is onderdeel van deze zaak door als bevoegd gezag toepassing van granuliet in Over de Maas toe te staan.

Graag zouden wij u als DG Rijkswaterstaat interviewen over dit onderwerp, zodat ook de kant van Rijkswaterstaat en uw rol daarin goed
aan bod komen in onze uitzending.
We willen u graag interviewen ergens tussen 9 en 17 januari.

We horen graag voor donderdag 9 januari of u met ons verzoek insterrt.

Van: (BS) rws.nl&
Verzonden: maandag 11 november 2019 14:00
Aani (ZN) Carws. nl &

CC: Kerkhof, May van de (ZN)

Cwrws. nl &

Onderwerp: FW: stavaza granuliet "over de Maas"

Larws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL) s.nl&; (BS)

Dag~
Dank voor de stavaza.

Ik stuur Ruud Splitthoff ook een cc van deze maiL

Groeten,

(BS Communicatie). Zie cc.

Van: (ZN)
Verzonden: maandag 11 november 2019 13:33
Aanr (BS)
CC: Kerkhof, May van de (ZN)
thulerwerp: stavaza granuliet "over de Maas"

Hallo +
Bij deze wil ik je even meenemen in de laatste stand van zaken inzake het Granuliet- dossier en het storten in de plas "Over de Maas":
Zoals reeds eerder gezegd lopen er de onderzoeken van de granuliet- monster, die op 30-10-2019 zijn genomen. Een deel van de analyse-
resultaten ziin binnen, een deel nog niet.

WVL en CD zijn nauw betrokken. 11.1



Bij deze de resultaten tot nu toe:
Resultaten onderzoek beunschip Allegonda, welke Granuliet in de beun had en op eigen risico door de ontvanger (onder Nederzand BV
hangende projectcv Over de Maas CV). Versie 2

Samenaevat (niet elke stof benoemd. maar in aroeoenl is
Onderzoeksopdracht
Standaardpakket'A'et aanvullende zware metalen
Vluchtige aromaten
Vluchtiae gechloreerde koolwaterstoffen
(alkyl)Fenolen
(poly)Acrylarmde (Acrylamide (en de afbraakproducten
hydrorypropionitril, isobutyronitril, sorbitan-mono-oleaat)
acrvlonitril.
Chlonde
Sulfaat

oodracht aeaeven om te onderzoeken:
Resultaat BOTOVA
6-11-2019 [1] 6-11-2019 [1]
5-11-2019 [2] 5-11-2019 [2]
5-11-2019 [21 5-11-2019 [21
4-11-2019 [3]
Nog geen

en datum, min. 1

week

Daarnaast wordt noa door WVL gekeken naar de effecten op het aquatisch systeem en hebben wij WVL gevraagd de bijgaande resultaten en
conclusies (jundfsch) te toetsen.

Wie vanuit BS kan ik hiervoor benaderen?

Groet

Van: (ZN)
Verzonden: maandag 4 november 2019 15:40
Aaru (BS)
CC: Kerkhof, May van de (ZN); Beuting, Diana (ZN)
Drxlerwerp: FW: Brief over granuliet aan de gemeente

Hallo ~
Bij deze wil ik je graag meenemen in het issue storten van granuliet in de locatie "over de Maas".

Vonge week kregen wij bijgesloten bnef binnen. Deze is geschreven door het burgercollectief Dreumelse waard en was gericht aan de
Gemeente West Maas en Waal. Via hun is deze brief bij ons beland. In de brief maakt zich het burgerscollectief zorgen over het storten van
"vreemd groen materiaal".
Voordat wij op deze bnef antwoorden willen wij het concept- antwoord zowel met WVL als ook met BS afstemmen. Vandaar deze mad alvast
ter informatie over wat er speelt.

Wij wachten op dit moment nog op de analyseresultaten van de monsters, die wil op 30-10-19 hebben genomen. Op basis daarvan gaan wij
een concept- antwoord formuleren.

Wordt vervolgt.

Groet
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