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lij had afgelopen week nog twee aanvullende vragen gesteld inzake granuliet storten in Over de Maass in 2016i
I) Wordt in de bijlagen met detailinformatie wel ergens gerefereerd aan Rhona leem, Noordse leem, Noordse klei of granuliet?
2) Is dit de enige melding die voorover de Maas'is gedaan m b t een nuttige toepassing In 2016?
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Indien het echt noodzakelijk is om dit met spoed uit te zoeken rrmeten wij hier anders prioriteren.
Dus, graag jouw signaal in deze.
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Dank j~nog twee vragen.

Wordt in de billenen met detailinformatie wel eroens oerefereerd aan Rhona leem, Noordse leem, Noordse klei of granulietz
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Hallo H
I!ij deze de melding 360166.0 van 2016 waar jij op zoek naar was.
Onder APS datum en hoeveelheid, onder Apg soort materiaal.
Alle d ets ilinformatie over de ze melding (asnvu pende bijlagen e d ) zijn bij ons in de interne systemen onder de nummer RWSZ2016410004843 te vinden.
Ik hoop dat je hiermee voldoende info hebt. Als er vragen zijn hoor ik het wel.
Gioeh


