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Met vriendelijke groet, 11.1

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nrjmegen ( Oostkanaaldgk 354a ( 6541 CD Ngmegen (

Bezoekadres Maastricht j Avenue Ceramique 125 ( 6221KV Maastricht
Postadres ( Postbus 2232 j 3500GE Utrecht

M 1(0
E
I www
Volg ons op Twdter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.
Woensdag- en vrgdagmiddag zgn mgn vaste vrge mddagen
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Van: (ZNI [mailto rws,ng
Verzonden: woensdag 22 jannen 2020 7:54
nanr
Onderwerp: RB Resultaten onderzoek Over de Maas

Neb jij wel van ~et oorspronkelijke onderzoek?

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nrjmegen ( Oostkanaaldgk 354a ( 6541 CD Ngmegen (

Bezoekadres Maastricht j Avenue Ceramique 125
(

6221KV Maastncht
Postadres ( Postbus 2232 j 3500GE Utrecht

M+31 0
E
I
Volg ons op Twitter en Eacebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mei(t dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.

van: ~Cageonius.nj&
Verzonden:dinsdag21januarl 20201147
nant (ZN) Cwrws.nl&

cc: ILT Cwltenr.nt&
Onderwerp: RE: Resultaten onderzoek Over de Maas
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atderwerpt Resultaten onderzoek Over de Maas
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Voor het project'buitenlandse aanvoer'oet Geonius het veldwerk, lLTde analyse en maakt Geonius de rapportage.

I
Mijn vragen hierbij zijn :

1. Heb jij de rapportage al hebt ontvangen en weet met welk deelvs k je de resultaten moet vergelijken?
a.za, wss da goed en gemakkelijk, of kan het beter?
b.nee, hoe witje.. en wanneer witje deze gegevens ontvangen?

Z. Kun je aan 1LT aangeven op welke manier je de gegevens wilt ontvangen?

Met vnendehjke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekpdres Ngmegen j Dostkanaaidgk 354a j 6541 CD Ngmegen j

Bezoekndres Maastncht j Avenue Cerumtque 125
I

6221KV Maastncht
Postadres j Postbus 2232 j 3500GE Utrecht

M I(0)
E
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Volg ons op Twitter en Facehook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

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

DISCLAIIIER-
— lhe sdomatnn cmsaned n dxs email n intended solely &r use by the addressee Alf edomutxrn is conddeousl snl nuy be lefnly pmsjcfnd AII

itgutmuon in tlss arm il awl 6» attaclsmnts are oomd by Geoneu and ouy mt be repmduced nydnut pemmsim Use of ths email by others a pmldsmd. Geonm u ruzher iabk fbr the proper and
conpkte aaosectnn ofthe nhnmuon coatswed n dxs ccnmmncatnn nor dx any deby ia ss recept Ag our uaraactnos are sdtlect to tl» DNR comlsioos 2011

DISCLAD IER-
- llu ndbmatxm contancd n das enail n iseoded solely &r use by the addressee All nhmatxm n congdmtul ard nay ba kgsgy prndcgcd AII

irdomatmn ia tips enuil end m anacbomss au. ouncd by Getmius ard msy mt be reproduced nsdssw pemmsiou Use offbb emsii by ethers n pmhilrmd Germus n rezher iebb &r the pmper snd
couttlete uansactnn ofthe srhmatnn cotmsud n tbis cmnnnnatnn nor fw any deby m xs racetpt Ali our trmx actnns are subject to tbe DNR coodsions 2011


