
Van:
Verzonden :

Aan:
CC:

Onderwerp:

(WVL)

dinsdag 10 december 2019 16:56
(WVL);

(WVL)

FW: Resultaten polyacrylamide granuliet

(WVL);

57

(WVL)

Beste allen, nogmaals verzoek om bij de procedure-atspraken hieromh ent van onze HID's ZN en WVL te bhjven. Zie hieronder.
Bvd groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (WVL) &

Datum: dinsdag 10 dec. 2019 4:53 PM
Aan: (ZN)
Onderwerp: FW: Resultaten polyaerylamide

aJrws.nl&

a1rws.nt&, Kerkhof, May van de (ZN) rws.nl&

Hoi~, May,

I) Verzoek om conform afspraken van onze beide HID's deze WVL-advisering via mij te laten verlopen. Ik zal zorgdragen dat de juiste
WVL- en CD-kennis en reactie jullie kant op komt.

Dit is specialistisch werk, vraagt om zorgvuldigheid en juridische toets, en geborgde eenduidige RWS standpuntbepaling.
(Zie als voorbeeld de Barium-toets, waar verschillende RWS'ers verschillende standpunten kiezen!)

2) zijn de PFAS-analyseresultaten al binnen?

Groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.b)ackberrv.com)

Van: (ZN) Qrws.ot&

Datum: dinsdag 10 dec. 2019 4:09 PM
Aan: Wel, Edwin van der (WVL)
~(WVL)
Kopie : (ZN)
Onderwerp: Resultaten polyacrylamide

arws.nl&, (WVL) &

alrws.nl&
rws.nl&, Kerkhof, May van de (ZN)

eC4rw s. nl&,

rw s.nl&

Hoi allen,

Vanochtend wederom gevraagd naar de status van de analyse. En na behoorlijk aandringen is nu aangegeven dat we
uiterlijk 24 december de resultaten ontvangen.

Dat betekent dat we uiterlijk op die datum een resultaat hebben.

Maar aangezien dit een niet genormeerde stof is, heb tk geen toetsingskader... ofmoeten de detectiegrens aanhouden als

tijdelijke norm?

Graag jullie advies!

Met vriendelijke groet,
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