
van:
Verzonden:
eani
Onderwerp:

(ZN)
dinsdag14ianuari 20201303

(ZN); Znb Kerkhof, amy van de (Zls)
RE: voorstel antwoord vraag po lyacryla ml de met accoord May 352.

Hol~
Zoals vanochtend asnoeoeveni WV4 CD gaat sen reactie schdiiven,

I
Kunnen we niet wachten op het antwoord van WVUCD?

Met vnendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen ) Oostkanaaldijk 354a ) 6541 CD Nijmegen ) kamer 1
Bezoekadres Maastricht j Avenue Ceramjque 125 ) 6221KV Maastncht ) kamer G4.13
Postadres ) Postbus 2232

)
3500GE Utrecht

M
6
I
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mi'n de CC mei)t, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.

Vani (ZN)
Verzonden: dinsdag 14 l anuan 2020 12 30
Sant (ZN) I (ZN) I Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp; RE: voorstel antwoord vraag po lyacryl amide met acmord May

rws.nl&Vani (ZN)
Verzanden:dinsdag14ianuan 20201132
Rent (ZN) rws. nl&; (ZN)
Onderwerp: voorstel antwoord vraag polyacryl amide met accoord May

Niws.nl&

Hallo heren,

Vanmorgen even mst Na~yen gesproken. Nay is

Ds vraag was of we het resultaat van de polyacrylamide binnen hebben. Onderstaand antwoord gaven we esn tijdje geleden:

I Hos kan nel dar dszs paris graaulisl al geruime Sld aanfsn toegepast fonds eind eklsasresgin novsmbsd lsrwllds rssullalan van bsmonslsnng nisl b stand ziln?
Ds meeste analyssresuoalan ain bekend, schier voor ds parameter polmugamids was s r gaan lab dis ssn gekalibreerde mselopstsging heelt sman Hi armar moet eerst ds maslopstsg ing worden opgsmt en
gekalibreerd worden almrsns men Iran gaan meien Wlj verwachten ds nog onlbrsksnde analysareavlieten voor einden het lear binnenla hebben. Zie cok antwoord op «aag 3)

Mijn concept aniwoordvoorstel voor nu:
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Volg ons sp 7 tts s Fscsbook
Volp jg RWS 2 d-N*d* I d sl op Twitte?

wt .wg .w k .Iujk t t t.

Vani (ZN)
Venonden: dinsdag 14lanuan 202003;17
Ran. (ZN)

rws.nl&



Onderwerp: RE. 'Over de Maas Meetresultaat Polyacrylamrde al binnen?

ltoi~
Ia, die zijn er.

Alleen moeten we dit niet zelfstandig doen. WVL gaat ook een antwoord maken richting BS. Beide antwoorden in lijn zijn met elkaar.
Afspraak is dat wij (ZN) het conceptantw oord krijgen ter commentaar. Zullen we daarop wachten?

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Ngmegen ( Oostkanaaldrjk 354a ( 6541 CD Ngmegen ( kamer 1
Bezoekadres Maastricht ( Avenue Ceramique 125 ) 6221KV Maastncht ( kamer G4.13
Postadres ( Postbus 2232 ) 3500GE Utrecht
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ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Inden u mij in de CC mar(t~dan a ik er vanun dat u dat doet ter kennisname.

Van (ZN) Crrws.nl&

Verzonden: woensdag 8 januari 202013:41
Aanr (Bs) Larws.nl&

CC: (Bsl 'urws,nl&;
Kerkhof, Mayvande (ZN) rws nl&

Onderwerp: RE: stavaza granuliet "over de Maas"

(ZN) rws.nl&; (ZN) Curws.nl&; t (wvL) Cwrws.nl&;

Ik kreeg vanochtend vanuit hoofd handhavino de info dat tussen ZN en WVL is afoestemd, dat WVL de beantwoording van de vraag van de DG inzake stand van zaken processtappen granuliet
schrijft en met ZN afstemt.
Bij deze dus vanuit mijn kairt de doorverw)lzrng naar WVL voor vragen. Contactpersoon bij WVL is
Indien de vragen vanuit Zambia bekend zijn kunnen wij uiteraard (samen met WVL) hiernaar kijken.

Daarnaast bijgesloten ter informatie de samenvattende rapportage van het gehouden toezicht inzake granuliet, zoals die ook naar WVL is verstuurd.

Ik hoop, dat je hiermee verder kunt.

Gmet,

rws,nl&Van: N)
Venonden: maandag 13 lanuan 202003 51
Aanr (ZN) rws.nl&cc:~ (zN) ~rcarws.nl&
Onderwerp Over de Maas Meetresultaat Polyaoylamrde al binnen?

Goeiemorgen~
Een tijdje geleden hebben we de gemeente west Maas en waal antwoord gegeven op een aantal vragen. we hebben ook aangegeven dat we nog op een meetresultaat wachtten en die eind
vorig jaar verwachtten.
Is dat resultaat innfddels binnen? Wat is de uitslag'r Is/wordt die met partners/anderen gedeeld?

Ik zal deze vraap/antwoord ook even me~ kortsluiten voor ik richting gemeente reageer,

Groetjes,

Wlkswaterstaat Zurd-Nederland

E~Q s. I

I ~www.n kswaterstaat.nr

Volg o sopT tte enracebo*k
Volg nr RWS Zu d-Nede land al op Tw tren

wt .wg .w k .Rrjk t t t.

vanr ~I/awestmaasenwaaf.nl&
Verzonden: vrijdag loi anuen 2020 10:57
Rent (ZN) @rws.nl&
CC: ~rawestmaasenwaal.nl&
Onderwerp: RE: vragen over 'Over de Maas'est~

Eerder had le contact met~over een aantal vragen rondom het project Over de Maas. k ben benieuwd of inm ddels alle resultaten bekend zijn (vraag I ) Kun le mii informeren7

Alvast bedankL

Met vriendelrlke groet,



I beleids medewerker ruim teklke ordening I gemeente West tyhas en Waal I T (0487)~ F (0487)~I Diikstraat 11 I 6658 AG Beneden Leeuwen I

~estmaasenwaal nl I bereikbaar maandag l/m vn/dag I www westmaasenwaal nl I Vn~anpg I Gg(

vent (2 grorws.ni&
Verzonden: drnsdag 10 december 201915 25
Aanr rowestmsasenwaal.nl&
Onderwerp: FW vragen over Over de Maas'allo~
aij deze antwoorden op de vragen. tk hoop dat je hier wat mee kunt en anders hoor ik je graag.

1. Hoe kan hel dat deze partij granu/ret al geruime lijd worden toegepast (srnds eind oktoberrbegin november) terw/I de resultaten van bemons/edng niet bekend z/jn?
De meeste analyseresuhaten zijn bekend, echter voor de parameter polyacrylamide was er geen lab de een gekalibreerde m eetopstegrng heeh staan. Hiervoor moet eerst de
meetopsteging worden opgezet en gekalibreerd worden ahmrens men kan gaan meten. Wij verwachten de nog ontbrekende analyseresuhaten voor eind van het lear binnen te hebben. Zie
ook antwoord op vraag 3)

2. Hoe kan dat de resu/faien van hemons/enng zo lang op zich /aien nachten?
2le antwoord op vraag 1)

3. Waarom mrdt de toepassing niet (ljidelrl/r/ sa/ge/egd in afwacht/ng van resultaten.
Er is een melding goedgekeurd op basis van een certificaat door een gecertiTiceerd bureau. Rijkswaterstaat heeR geen reden om tijdelijk het werk/ toepassing stil te leggen op
basis van het afgegeven certifrcaat. Oe controle/non temarro 's een extra check en d'e geeft tot nu toe geen aanleiding om de toepassing stil te leggen.
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Water. Wegen. Werken. mrkswaterstaat.

Van Zawestmaasenwaal.nl&
Verzonden: donderdag 5 december 2019 16 Sa
Aan N) ~rw .nl&

Onderwerp: vragen over 'Over de Maas'es~

Wrl hebben net telefonisch contact gehad over 'Over de Ivbask M/n cdtega geeft het volgende aan.

Er is inmxldels een hele marlwisselrng met RWS over de toepassing van een park/ granuliet. Technisch zijn deze vragen beantwoord volgens cerbficaat en regels Beslud bodemkwalrted voldoet
deze partij. Ondertussen is de partij ook bemonsterd De resultaten daarvan worden pas medio december verwachL
Het Burgercogecbef stelt dit technisch antwoord ter drscussie. Wij gaan het Burgercogectief adwseren om technische vragen rechtstreeks bij RWS neer te leggen.

De vragen die nu nog leven zijn:

-Hoe kan het dat deze parlri granulret al geruime bid worden toegepast (sinds eind oktober/begin november) terwiil de resultaten van bemonstenng niet bekend zr/n?
-Hoe kan dat de resultaten van bemonstenng zo lang op zich laten wachten r

-Waarom wordt de toepassing niet (0/deti/k) stilgelegd rn afwachbng van resuhaten.

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

Ik verwacht dat de vragen en de zorgen van onze inwoners voldoende duidek/k z i)n en stel het zeer op pn/s dat lij een rol wil spelen in de beantwoording van de vragen.
Ik hoor graag van ie.

Met harteli/ke groet,

communicabeadwseur I gemeente West hhas en Waal I 7 14 0487
I 7 (0487) 599 530 I M 06~l Dr/kstraat 11 I 6658 AG Beneden Leeuwen I

~@westmaasenwaat nl I bereikbaar. maandag, dinsdag en donderdag I www westmaasenwaal nl I V~neon I HOI


