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Ik begdlp je zorg over de floizulant. Kun lg mg uitleggen hoe de verhouding is tussen een goedkeunng door de EU om deze flocculant te mogen gebruiken en de bevoegdheid van een lidstaat om
alsnog deze stof aan te merken als zeer zorgwekkend. Volgens mg vs hazen we Iuridisch een discussie hierover.

Ben bemeuwd naar la react e.

Een fijne dag,

+Bi (0)~
(4~~ Denk ook aan het milieu - is prmten van deze ail echt nodig&

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 30 april 2019 17M6

CC: (ON) ; (WVL);
Onderwerp: RE: notitie Cvanuliet mncept versie 25 apnl 2018

(WVL) ; DGRW

Hoi hierbij een bombardement

ons eerdere verslag 8+/RWS

Voodopig Deltares rapport Noorse Leem( De term schoon is inmiddels uit het rapport gehaald), hoge dichtheid 2,7, speoale verwerking nodig ( niet te nat) Lutum bestaat ook niet uit
kleimineralen ac etc .

Daarnaast even opletten, ant Rhona Leem,zie bijlage, ordt el erkocht als bou stof en is hetzelfde spul. (Als Ie dit Rhona leem als g ond beoordeeld dan overschnlden benzeen en
tolueen. En is deze met toepasbaar)

Stofinfo over polymeren zie blz 19 en schadelgkheid in oppwater.

Heb denk ik

Het is even een stud e maar veel leesplezier

Kortom volgens mil

Mug~

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 30 apnl 2019 15MI7
Aani (WVL)
Onderwerp: RE. nobtie Granuliet mncept versie 25 apnl 2018

Ho~,
Op welk voodopig rapport doel jijt Graag toezenden

Alvast dsnki

GR. ~
Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag~30 a il 2019 15:39
Aani (ON),'GRW,'Ci

~(WVL); (WVL);
Onderwerp: REi notitie Granuliet concept versie 25 apnl 2018

(WVL)

(WVL) ; (WVL); (WVL),'WVL)

6este

Ik neem aan dat iedereen het voorlopig rappe* heeR gehad ren gelezen& dit gelet ~ de feiten met kent z

Is ge oon bouwstof met zulke hoge dichtheden ..e hoekige ko reis

Zo niet laat het even weten .

Staat het wandelgedrag ook in & verdichting bg 26 I vochtigheid welke nodig is

Polymeer is nagezocht is schedel k voor vissen en watervlooien.

Los van datje dit wittige spul ( drap) met zomaar in een diepe plas wilt ontvangen,ook met met oog op vertroebeling.

Groet~
(ON)

30 apnl 2019 15: 04
Van:
Verzonden:
Aani
CC: ~WVL),
Onderwerp: RE: notitie

DGRW'oncept

versie 252018
(WVL);

(WVL)
(WVL); (WVL)

Collega',

80 deze de not tic met opmerkingen rato r.

Wat mij ook bevreemd
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