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Verzonden aut BlackBeuy Wade
(uww blackbeuv.com)
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Van: Kerkhof, Msy Ivn de (ZNI
Datum: woensdag 08)as. 2020 138 PM
Aan: Bcuuug, Duua (ZN) slvs ot,

erws nt
Ondernvr: EW PERSLT(AAG slavaza granubet "over de blaas"

rs nt, Weustsdc, Karn (ZN)

vooras maandag heek~ een skvpe overleg voor ons ingeschoten over het granuliet dossier

Cnrws.nl&vans (WVL)

Ve

wonden :

woensdag 8 januari 2020 13 12
Aanr Kerkhof, May van de (ZN) Cnrws.nl &

Onderwerp: PE RSV RAAG: stavaza granukat "over de Maas"

Hoi May, zi: laerorder bet aseowunuooek mu ZE) IBA aan ome DG R)VS Coonbnaue en albaadebng kfp bij BS. Groet~
Verzooden uur BlackBerry Wodc
(wrvw blackbenv com)

Vaa: (ssVE) rws nt
Datum: w ome dag 08 Fm. 2020 9 52 AM
Aan: (WL1) ru'I nf&

Ondernsrpr RE PEPSLRAAG slmum gramrket "osw de hfaas"

Ma~,
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 progransm Zerrbla doen wij onderzoek naar het verondiepen van voormalige zandwinpunten. Als vervolg op onze uitzending van 26 septerrt&er 2019. ln de kon»nde
uitzending behandelen we onder neer de locatie 'over de Maas', waar, zoals wij op dit nurrnnt 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 OG Rijkswaterstaat interviewen over dit onderwerp, zodat ook de kant van Rijkswaterstaat en uw rol daarin goed aan bod korren in onze uitzending.
We willen u graag interviewen ergens tussen 9 en 17 januari.

We horen graag voor donderdag 9 januari of u mat ons verzoek Instant.

Van: (BS) ce~Curws.nt&
Verronden: maandag 11 november 2019 14:Co

fmm (ZN) rlarws.nl&
CC: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: FW. stavsza granuliet "over de Maas"

s,nl&; Spktthoff, Ruud (WVL) f rws.nl& BS) s.nl&

oag W
Dank voorde stavaza.

ik stuur

Yvonne Femhout (BS Communicatie). Zie oc. 1 1 . 1

nakeen cc van deze mail.



Groeten,
IB

Vanr~ (ZN)
Verzonden: maandag 11 november 2019 13 33
Aanr (BS)
CQ Kerkhof, May van de (ZN)
aulerwerpr slavaza granulwt "mer de Maas

Hallo+
Bij deze wil ik]e 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 zijn binnen, een deel nog niet.

WVL en CD zijn nauw betrokken. 11.1
Bij deze de resukaten tot nu toe :

Resultaten onderzoek beunschip Agegonda, welke Dra naliet in de beun had en op eigen risico door de ontvanger (onder Nederzand BV hangende projectcv Over de Maas CV). Versie 2

gamenoevat [niet elke stof benoerrd. maar in oroeoenl is oodracht oeoeven om te onderzoeken:
Onderzoeksopdracht Resultaat BOTOVA
standaardpakket A'et aanvullende zware metalen 6-11-2019 [1] 6-11-2019 [I]
vluchtige aromaten 5-11-2019 [2] 5-11-2019 [2]
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2] 5-11-2019 [2]
[alkvDFenolen 4-11-2019 [3j
(poly)Aoylamide (Acrylamide (en de afbraakproducten Nog geen
hydrorypropionitril, isobutyronitril, sorbitan-mono-oleaat) en datum, nfn. I
acrylonhrg. week
Chloride
Sulfaat

Daarnaast

wordt nop door WVL gekeken naar de egecten op het aquatisch systeem en hebben wij WVL pevraagd de bijgaande resultaten en mndusies (juridisch) te toetsen'.

Wie vanuit BB kan ik hiervoor benaderenr

Groet,
W

Vanr ~(ZN)
Verzonden: maandag 4 november 2019 15:40
Aanr (05)
CQ Kerkhof, May van de (ZN); Beubng, Dans (ZN)
Onderwerp: FWr Bnef over granthet aan de gemeenl»

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

Vorige week kregen wij bijgesloten brief binnen. Deze is geschreven door het burgercogectief 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 burgersmgectief zorgen over het storten van "vreemd groen materiaal".
Voordat wij op deze brief antwoorden willen wij het concept-antwoord zowel met WVL als ook met 05 afstemnen. Vandaar deze mail alvast ter informatie over wat er speelt.

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

Wordt vervolgt.

Groetr
Rok t~ tZW-nd NM
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