
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Kerkhof, May van de (ZN)
donderdag 16januari 20200634

(ZN); (ZN)

(ZN)
RE: voorstel antwoord vraag polyacryiamide met accoord May

Ei+en+,
Mij lijkt dat !, gewoon annvoord op geven. Dus

vind ik dat ook prima)~a Waar we in mijn bekving met Diana, Karin en~over hadden gesproken, betmf
is het in mijn ogen Uiteraard zolang dit

Hartehjke groet,

May

Verzonden tmt BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (ZN) Panvs.n)&
Datum: dmsdag 14 Jan. 2020 1 07 PM
Aan: Kerkhof, hfay van de (ZN) a,rws nL

Kopie : (ZN) isrws nl&

Onderwerpt FJV: voorstel antwoord waag potyacry)amide met accoord May

Hallo May,
Zoals reeds gisteren in ons overleg gezegd heeft de gemeente op 5 december 3 vragen aan ons voorgelegdmet o.a. interesse aan de uitslag van het
genomen monster. Wij hebben op 10 december gereageerd (zie onderaan in geel) dat wij een volledig beeld van de analyseresultaten willen hebben en die
naar verwachting eind 2019 gereed is.
Nu dat wo alle resultaten binnen hebben en vanochtend even hierover met elkaar hebben rrt hebben

vindt

Wat is jou beeld?

Voorstel van ijkt mij

Groet

Van: (ZN) rw n&
Verzonden: dinsdag 14januari 2020 12:50
Aan: (ZN) rws.nl&;

rws.nl&
Onderwerp: RE: voorste I antwoord vraag polyacryl amide met accoord May

(ZN) .Jmiws.nt&; Kerkhof, May van de (ZN)

i Diana Ka , Ka besproken. Jk vmd

Andere vragen die nu opborrelen, waarom

rws.nl&Vani (ZN)
Verzonden: dinsdag 14januari 2020 11:32
Aan: (ZN) nvs.nl&; (ZN)
Onderwerp: voorste I antwoord vraag pol yacryl a m ida met accoord May

rws, nl&

Hallo heren,

Vanmorgen even met May en ~ gesproken. May is accoord om de uitslag van het monster door te geven aan de gemeente. Ik begreep dat we een nieuw
monster hebben genomen en deze nu volgens alle regels gaan testen. Laat onverlet dat de uaslag binnen is.

Omdat jullie inhoudelijk beter bekend zijn wil ik julke mijn concept antwoord laten nakijken. Schiet er gerust op. Jullie weten ook of de uitslag eerst met
andere partijen moet worden gedeeld of al gedeeld is. (zoals het bedrijf, ga ik van uit)

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

1. Hoe kan hei dal deze parkj granuliei ai geruime ajd worden loegepasl (sinds eind oktober/begin november) tenwjl de resultaten van bemonslenng wie(bekend zijn?
De meeste analyseres uitaten zijn bekend, echter tooi de parameter polyact)famide was er geen lab die een gekalibreerde meetopstelling heeft staan. Hienoor moet eerst
de meetopstelkng worden opgezet en gekahbreerd worden a(horens men kan gaan meten. Wil verwachten de nog ontbrekende enalyseres uitaten mor eind van het jaar
binnen te hebben. Zie ook antwoord op vraag 3)
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Communicatleadviseur

Communicatie en Strategie
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

M 06
iarws.nl

I www.riikswaterstaat.nl

Volg ons op Twitter en Facebook
Volg jij RWS Zuid-Nederland al op Twitter?

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

rws.nl&Van: (ZN)
Verzonden: dinsdag 14januari 202008:17
Aan: (ZN) rws.nl&
Onderwerp: RE: 'Over de Maas Meetresultaat Polyacrylamide al binnen?

ltoi~,
Ia, die zijn er.

Afspraak is dat wij (ZN) het conceptantwoord krijgen ter commentaar. Zullen we daarop wachten?

M et vriendelijke g ra et,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen ) Oostkanaa(d(jk 354a ) 6541 CD Nijmegen )

Bezoekadres Maastricht ( Avenue Ceramique 125 ) 6221KV Maastricht (

Postadres
(

Postbus 2232 ( 3500GE Utrecht

M +31(0)6
E 'rws.nl
I www.rlfkswaterstaat.n)
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.

Vani (ZN) s Larws.nl&
Verzonden:woensdassjanuari 20201ik41
Aan: (83) rws, nl&

CC: (83) Larws.nl&; (ZN) &. Earws, nl&;

(WV L) Earws.nl&; Kerkhof, May van de (ZN) &mav.vande.kerkhof Larws.nl&
Onderwerp: RE: stavaza granuliet "over de Maas"

(ZN) Ce rws. nl &;

Bij deze dus vanuit mijn kant doorverwijzing naar WVL voor vragen. Contactpersoon bij WVL is
Indien de vragen vanuit Zembla 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 Ie hiermee verder kunt.

Groet

Van: (ZN) Ee rws. n I &



Verzonden: maandag 13 januari 202009:51
Aan: (ZN) rws.nl&
CC: (ZN) Larws.nl&
Onderwerp: 'Over de Maas Meetresultaat Polyacrylamide 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 inmiddels binnen? Wat is de uitslag? Is/wordt die met partners/anderen gedeeld?

Ik zal deze vraag/antwoord ook even met~ kortsluiten voor ik richting gemeente reageer,

Groetjes,

Comniunicatie en Strategie
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

M 06
E
I

Volg ons op Twitter en Facebook
volg jil Rws zuid-Nederland al op Twitter?

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Vani ~tawestmaasenwaal.nl&
Verzonden: vrijdag Io januari 2020 10:57

Aan: (ZN) rws.nl&
CC: ~Eawestmaasenwaahnl&
Onderwerp: RE: vragen over 'Over de Maas'este~
Eerder had je contact met H~over een aantal vragen rondom het project Over de Maas. Ik ben benieuwd of inmiddels alle resultaten bekend zijn
(vraag 1). Kun je mij informeren?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

j gemeente West Maas en Waal ( T(0487)~ j F (0487) 594 549 j Dijkstraat
11 j 6658 AG Beneden-Leeuwen j~(Bwestmaasenwaal.nl j bereikbaar: maandag t/m vrijdag j www.westmaasenwaal.nl j Vriiwarino j 6 8 j

rws.nl&Van: (ZN)

Verzonden: dinsdag 10 december 2019 15 25
Aan: ~Lawestmaasenwaahnl&
Onderwerp: FW: vragen over 'Over de Maas'allo~,
Bij deze antwoorden op de vragen. Ik hoop dat je hier wat mee kunt en anders hoor ik je graag.
I

1. Hoe kan het dat deze partij granuiiet al geruime tijd korden toegepast (sinds eind oktober/begin november) terw)I de resultaten van bemonstering
niet bekend zjin?

De meeste analyseresultaten zijn bekend, echter voor de parameter polyacrylamide was er geen lab die een gekalibreerde meetopstelling heeR
staan. Hiervoor moet eerst de meetops telling worden opgezet en gekalibreerd worden alvorens men kan gaan meten. Wij verwachten de nog
ontbrekende analyseresultaten voor eind van het jaar binnen te hebben. Zie ook antwoord op vraag 3)

2. Hoe kan dat de resultaten van bemonstering zo lang op zich laten wachten?
Zie antwoord op vraag 1)

3. Waarom wordt de toepassing niet (tijdelijk) stilgelegd in a/irachtfng van resultaten.
Er is een melding goeduekeurd op basis van een certificaat door een gecertificeerd bureau. Riikswaterstaat heeft neen reden om tiideliik het
werk/ toepassing stil te leggen op basis van het afgegeven certificaat, De controle/monstemame is een extra check en die geeft tot nu
toe geen aanleiding om de toepassing stil te leggen,

Coriimunicatie en Strategie
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

M 06
E Cerwa. ti I

I www.nikswaterstaat nl



Volg ons op Twitter en Facebook
Volg jg RWS Zuid-Nederland al op Twitter?

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

rws.nl&

Van: ~Lawestmaasenwaabnt&
Verzonden: donderdag 9 december 2029 tsias
Aan: (zN)
Onderwerp: vragen over 'Over de Maas'este~
Wij hebben net telefonisch contact gehad over 'Over de Maas'. Mijn collega geeft het volgende aan.

Er is inmiddels een hele mailwisseling met RWS over de toepassing van een partij granuliet. Technisch zijn deze vragen beantwoord: volgens certificaat
en regels Besluit bodemkwaliteit voldoet deze partij. Ondertussen is de partij ook bemonsterd. De resultaten daarvan worden pas medio december
verwacht.
Het Burgercollectief stelt dit technisch antwoord ter discussie. Wij gaan het Burgercollectief adviseren om technische vragen rechtstreeks bij RWS neer
te leggen.

De vragen die nu nog leven zijn:

Hoe kan het dat deze partij granuliet al geruime tijd worden toegepast (sinds eind oktober/begin november) terwijl de resultaten van bern ons tering
niet bekend zijn?
Hoe kan dat de resultaten van bemonstering zo lang op zich laten wachten?
Waarom wordt de toepassing niet (tijdelijk) stilgelegd in afwachting van resultaten.

Wij vinden het belangrijk dat er snel duidelijkheid 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 prijs dat jij een rol wil spelen in de beantwoording
van de vragen.
Ik hoor graag van je.

Met hartelijke groet,

j gemeente West Maas en Waal j T~ j T (0487)~ j M 06
Dijkstraat11 j 6658AG Beneden-Leeuwen

j ~&Rwestmaasenwaat.nt j bereikbaar: I

www.westmaasenwaal.nl j Vriiwarino j tl 9 j


