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Nog wel iets gevonden over benomen gramst., liggen inderdaad standaard hoog, hoger als achtergrondmncentraties noord brabant . we kunnen nog vragen om beschikbaarheid analyses met
0,43 M HNO3,maar dat is nieuw beleid OW

Zag in je onderzoek dat min ol e ook wappert ovengens van Aw tot industne .bljft vreemd,die oliecomponenten
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Beste Vincent

jn mijn beoordeling rapport granuliet het ik aangegeven dat naast dat een beoordelmg Benam ontbreekt dat eraan flocculant is toegevoegd Dt is polyacrylamide Bron van deze info is een
rapport van Buntrop .

Vanuit artikel 7 zorgplicht en vanuit niet genormeerde stoffen had hier een beoordeling op plaats moeten vinden. De levers naar had dit ook aan moeten geven

Bijgevoegd zgn een aantal rapporten documenten.
Polyacrylamide is schadelgk voor vissen en watervlooien
Ook volgens de AMB beoordel ng.
Er kunnen volgens deze rapporten ook nog schadelijke bijproducten aanwezig zijn. De eventuele bgproducten zgn eveneens schadelijk.

Een recente r STOWA rapport gevonden en toegevoegd. Dit gaat meer over beoordeling zuivenn gas lib,maar dat wordt afgevoerd, verbrand volgens rappe*

Wg zoeken nu naar een lab wat dit kan analyseren, die vreemde stofjes,maar in feite had de le eranaer van dit product d t toch al moeten doen alvorens dit product af te zetten v

Het verbaasd mij dat dit matenaal met flocculant, waarvan bekend is dat dit niet zo goed is voor vissen en watenrlooien, toepast wordt in een diepe plas in oppervlaktewater voor
natuurontwikkeling.
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