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I) Vermek om confoun agpraken van onze besla HID's dam WVL-advisermg via mij te hten verlopen Ik zal zorgdragen dat de juiste WVL- en CD-kersus en reactn jullie kant op komt.

Da is speciahsusch werk, vraagt om mrgvuldgheid en juridische toets, en geborgde eendudige RWS standpuntbepahng.

(Zn als voorbeeld de Barium toets, waar verschiUende RWS ers versclugende standpunten loezen! )

2) zijnde PFAS-analyseresultaten al bianen?
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Hoi albn,

Vanochtend wederom gevraagd naar de status van de analyse. En aa behoorhjk aandringen is nu aangegeven dat we mtcrlijk 24 december de resukatcn ontvangen.
Dat betekent dat we uscrhjk op die datum een resultaat hebben

Maar aangezien du een rust genormeerde stof is, heb ik geen toetsingskader... ofmoeten de datectiegrens aanhouden als tijdehjke norm"

Graag jullie advies!

Met wwndehjke groet,
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