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Van I LT

Verzondem maandag 10 februari 2020 14:45
Aani

ILT

CC: (ZN)
Onderwerp: RE: nog dna vrachten van zelfde EVOA beschikking
Hallo,
Donderdag 13 februari komen nog drie vrachten van dezelfde beschikking deze kant op
Vervoer 19 t/m 21
Gmet

Vani I LT

Verzonden: maandag 10 februari 2020 10:2$
Aani

CC (ZN) gsrws.ni&
Onderwerp: RE: nog dna vrachten van zelfde EVOA beschikkmg
Van EIM heb ik net vernomen dat er inderdaad geen meldingen binnen zijn van vervoersnummers 13 t/m 15.
Misschien iets om na te vrapen&
Met groet

ilent.nl&

vani - I LT

Verzonden: maandag 10 fab rusn 2020 10 18

Aan.

CC: (ZN) rws.nl&
Onderwerp: nog dna vrachten van zelfde EVOA beschikking
Goedemorgen
Er komen nog drie vrachten op hetzelfde EVOA beschikkingsnunmer BE0001010420 aan; vracht 16 t/m Le
Deze overbrenging is op woensdag 12 februari.
Of er geen vrachten 13 t/m15 komen heb ik geen idee.

ilent.nl&

van en Watemtaat
Graadt van 500 I 3531 AH i Utrecht

25OO BD I Den Haag
M

vani (Hagen)-ILT
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:45
Aani

rws. nl&CC: (ZN)
Onderwerp; RE: Zembla uitzendmg
Hallo Allen,
Er komen 12 vrachten naar plas "over de Maas" :

~ grond is afkomstig van "diverse dokken haven Antwerpen
~ er wordt geen Bbk meldingsnummer vermeld
~ vanaf 5 t/m IO februari '20
~ geen vermelding hoeveelheden

meldingen zijn van vandaag.
voorbeeld brief eerste vracht en twaalfde vradri bijgevoegd.
gvincent; staat deze overbrenging in de planning van "Over de Maas 'r

ilent.nl&

T
van en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 I 3531 AH ) utrecht
2500 BD ) Den Haag

T,nl
www.lLenT.nl

Van - I LT

Verzonden:woensdag5februari 20201102
Aan

ItenT.ni&

Rent.nl&
rws.nl&CC: ZN)

Onderwerp: Zambia uitzending
Hoi Allen,
De import van grond ligt zo goed als stil, er komen mondjes maat schepen de grens over.
Bij Over de Maas (Dreumelse waard) hebben jullie kunnen zien dat er wel aanvoer was van Granuliet (geen import). Ook is hier tot op heden het enige schip door de ILT/RW B gecontroleerd en
bemonsterd.

Als er vragen zijn hoor Ik het graag.
Metvrgr


