
van:
verzonden:
sant
cci
Onderwerp:

(ZN)
donderdag Soianuari 202009:59

(ZN)

(ZN)
00: gemeente wil volledige uitat eg testen Over de Maas

2)13.

~m r»t n»t~gesproken Ah aa aladommue t»&nekken dan kan dat alken

Verzonden a»t Bhckgeny Wodc
(uww.blackb~coot)

Tan: (ZN)
Datum: woeosdag 29 iaa. 2020 4 29 PM
Aaa: ZN) a. vs ut
Onderavrp: RE goneeate wd vogeibge uaslag tesiea Over de hbas

Begnlpeliik, ik wacht het af, groet
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Ik werk niet op vriidag

Van: (ZN)
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 16 06

Aan :

(ZN)
CC: (ZN)
Onderwerp: Rfk gemeente wil vogedige testen Over de Ivhas

wil ds toch even afstemmen met we in het verleden als ik me goed hennner ook eens zoiets hebben gehad

Van: (ZN) & (Brws.nt&
Verzonden: woensdag 29 ianuari 2020 15 34

Aan :

(ZN) rws.nl&
CC: (ZN) ~(Orws,nt&
Onderwerp: gemeente wil vogedige uitslag testen Over de Maas
Hallo~
Zoals verwacht ual de gemeente graag de volledige uitslag hebben van de testen bij Over de Maas Het feit dat we de informatie konden delen was uitgezocht door~ Hieronder nog ziin
mail

Artikel 7 WO B

1 Het besuaasorgaan ter&nekt de mgmmm net betrekking tot de do»m»nteu 0» de terhugde mlonnam barstten door:

a kopi: enan te geien of de lettertgke »boud enen m anlere tonu te rw&nekken,

b. kemmoemog rende «houd toe te staae,

c een wnrekselofeen san»watt»grande mlmud te gaten of

d all»btsigcu dsafiat tc rcfsclmgcit

2 Het bestuurscrgaau ter&nekt de mgutmm m de door de tmzoeker tctzr»lee mnu, tenzij:

a bet ivrsuekken tcm de mfonnatv. m 0» mnn re de ll kerst as o»t getwist kan umderr,

b de itfbm»tic reeds ia een andere, mor de tvimeker gennkkelak megaekelske mrm mor bet pubkek beschkbaar a.

k Ind»n het tmzoelc beaekloog l»eg op mil»u mgumat» als bedoeld m artkel 19.1a eerste bd onder b tan de Wet mibedieheer iwsnekt het bestumsorgaaa, zo nochg. en mben deze stfsruam
voorhanden n, tetem kif&mam eter de n»tbodm ibe zgn gebruikt bij bet smmmtegen tan eerstbedoeHe adomnm

Artkel 10 WOB

1. Het iwsaekken taa iuguunm atgetulge deze is»t big0 achtenvege mor «ncr da:

a de eeobed iau de Kroon m gevaar zou kma»n brengen,

b de terttgberd tnn de Staat mu Insmen sclmderr,

c bednjg- m gtbncatptpgesem betrad, 0» door natuurlgke pmsomn ofrectaspmsomu temotmvkjk aan de oterbeB zgn ra egedeeH;



d persoomgegexem betrad ah bedoeH in de srukeleo 9, 10 en 87 tan de Algmmne tmmdermg gegetembescberusng, tenzg de terstrekloog kmwwlgk gem a&ruk op de petsoordgke
la tams &er naakt.

2. Het tmstrekken taa m&nnatu atgmulge deze rmt big8 mxwmcm achtentege mor zotm bet belmg damxan ont opweegt tepm de mlgeode belangen.

a de beuekktogxutanNederland ixet andere smten en nut iotematmoak oryumsues;

b de echo&touche ofBascule behagen tan de Staat, de ardere publekrecbrelgke hcinunu ofde m artikel Ia, oader c end, bedoelde besnaasorgmen;

c. de opsponog en tenuhgug van strafbare &sen,

d n I d r v

e de eerbkdfgstg van de persoxwdake lmenssfeer:

f het belang, dat de geadresseerde erbg heeit als eerste keams te kumvm tuuuu van de mfomutn,

8 Int modrorren van ornxwmedrge bmuordebug ofbsusdeIng tan bij de asagehgerdaxl betrokken nauaw Igke persorau ofrechtspersonen dan aal van derden

3 Het tweede hd, aanhefen onder e, n net van toepassug mocnnm de beaukken persoon heeg mgesterrd uet opeabaamakmg,

4 Het suste hd, ambefen order c m d, lmt nmede hd, aanhef en onder e, en bet zetels& hd, aar&af en omler a, zijn nut van toepasamg tuorzotm het mheu m&rmatw b e heg d» bewekkmg heeg op
mussns mint ruilen Voorts big8 m afwgkmg san het eerste hd, asuhefca ouder c, het temuekkeu tan uiheu mlbunstn «sskarerd achtervruge tuorzotm bet belmg tan opei&aamulaog rast
opuaey teym bet daar genoemde belang.

5. Het tnuede bd, aanhefenooder b, » van toepassatg op iwt twsuekken van mibeu admuuae t zo m d bandehogen bever rmt eeatemomtehk karakter.

1. Het tneede hd, aaubefen ooder g, is unt tau tocpsssmg op het tersuekken van mibeu m&maas.

6 Het tvrsaekken om mibeu xdommm mgemlge dem tvet bigg mereeas ach&rouge tuoczmer lut belang damxau met opaaey tegen de mlgeade behagen.

a de beachenmng tan bet mlwu naamp dam m&mats: betreldoog ha eik

b de bmalhgbrg tau bedigxeu en l»t morkcnxen tan sabotage

7. Voorzotm het tmde hd, eerste tuhm ant tan toepassmg a, tvordt btj bet toepassen van het eerste, tweede en mxeude hd op mina m&mata m asmxerktog gemeen ofdeze m&rmatw
beuekkiog heeg op enmsbs m bet m&en

Artikel 11 WOB

I In Smal van eeo tmmek om mliwxuate vu docuweateu opgesteH ten behome tan mtem beraad, amdt geen admumne tmmekt otm daano opgemmnn persooulgke behrdsoptatuogen

2. Oxm persooolgke bek idsoptatoogen kan uut let oog op een goede en democrstncbe besuawmueriog m&nnstm mirden t me trekt at met rot persoxwn herleidbare mrm Irduu degene die dam
opiamagen heelt gmat of zx h erachter la eli y steH, dsamee beef mgestend, kan de ar& rmstu: m tot persomn heriev&are vurm nurden tembekt.

3 Met betrekkmg tot arhuzen van een auhtelgke ofgemengd ssaengestelde adxterconxrmm lmo het tmstrekken lao sdoruaoe otm de daarm opgemnxen persoodgke belexlsoptamogen

p la etst mien, mben het monmmn daartoe door bet b e stuur s orgaan dat het r cc&s weeks a a agaat asa de &den van de a di w ac o massa mor de sam mg van huo audczaambeden kacb aar is
gmxaskt

4 In a&gbrug tau bet eerste bd omdt bij milwu ingmrate bet balnog fan de bescberruiog tan de persooolgke balaidaoptamogen afgewogen tegen bet balmg tan openbaannslnug In&mam otm
persooolgke bek ldsoptatuogcu kan tmrden tmsuekx m nnt tot pmsomn herledbsre mrm Het tweede kk tweede tuhm, n tan otmeeokmusttge toepassmg
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Ik werk niet op vnidag
Van: ~f&westmaasetwaal nl&

Verzenden: woensdag 28 januari 2020 11.47

Aan :

(ZN) @rws nl&

Onderwerp: RE: vragen over 'Over de Maas'a~

Dank voor je mail. wij ontvangen graag ook de volledige uitslag/resultaten. Kun jij hiervoor zorgen l
Alvast dank.
hl&t vnendelgke groet,

I j heleidsmedewerker ruimtelgke ordening j gemeente West Maas en Waal j T (0487)~ F (0487) 594 549 I Dgkstraat 11 j 6658 AG Beneden-Leeuwen j

~fEvvestmaasenwaal.nl ( bereikbaar. maandag I/m vnldug I www westmaasenwaal.nl ) V~ri'nng j DQ(

Van :

ZN) & @rus.nl&
Verzenden: maandag 27 Ianuari 2020 08:21

Aan :

westmaasenwaal.nl&
Onderwerp: RE: vragen over 'Over da Maas'omemorgen~,
Ean van mijn eerste marit)es vanmorgen is naar jou om de uitslag te delen. Hieronder eerst de curspronkeliika vraag an antwoord, eronder da uitslag (geen overschnidrng) Mochten iullie naar
aanleiding hmrvan nog vragen hebben dan hoor of lees rk dat wal

i Hoe kan heldal deze paul granulretal gerurme llrd vmrden loegebast (unds eind oklobermegrn november) lenwy de resultaten van bemonslerrng niet bekend ziln r
De meesfe enaryseremllalen zrln bekend, schier voorde parameter polyauylamrde ms er geen lab dre een gelralrbraerde meeiopsledrng heelt slaan Hiervoor moel eeml de meefopdedmg mnfen opgezeten
gekalibreerd wanten alvorens men kan gaan meien ua) verwachten ae nog ontbrekende analyseremitalsn voorernd van heflaar binnen le hebben.

De uitslag is binnen en ook gedeeld met hel bedntf De analyseresultaten van het monster laten geen owrschniding van de loegestane grenswaarden van de baramelers aen

Itfht vriendelgka groet,
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