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Verzonden met BlackBeny Work
(www.b lackberrv c om)
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Zie onderstaande vraag van mijn HID.
Hoe kan ik deze het beste inbrengen bij jullie?
you baas?

Van: Beuting, Diana (ZN) & @rws.nt&
Datum: maandag 28 okt. 2019 8:19 AM
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) & Cnrws.nl&, Weustink, Karin (ZN) &

Onderwerp: RE1 Milieuhygienlsche toetsing Granuget v2 20191009 definitief.pdf
@rws.nl&

De BRL 9321 geeg aan dat voor gmnd moet worden voldaan aan bjbge B van de regehng bodemkwalitea. Dus wordt hieraan getoetst.

Ik wil graag op basis van de analyse een advas (mede wn WVL) of

Groetjes,

Dmm

Vezmnden met BlackBeny Work

(www,b la c kb eng comj
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ib Diana en Kano,

Zie graag bij?Bande mei)wisseling. Hartelijke groet,

May

Verzonden met BlackBcny Work
(www.blackbcrrycom)
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Hoi,
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Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberrv com)
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Collega', zie bijgaande correspondentie. De hln is wat mij betref( 'ee eens?~
Vermnden met BlackBerry Work
(www bbckberrv com)



Maandag komt het eerste schip met granuliet Heb met~ al gespmken en het is de bedoeling om dam te hten bemonsteren

Vermeden met Bjackgeny Work
(www. h la c k h cnv cum)
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Beste

In ieder g eva)AI pakket aangevuld met ovenge metalen ..Arseen, Chroom, Va na d um,Tin, Antimoon, Beleen. ( 15 metalen )

Aromatische oplosmiddelen 16 stuks (som meet)e niet maar is in totaal 16 stuks) (steekbussen),fenol cresol (deze laatste ook met teekbussen vluchtig bemonsteren)

Ing ew ikke ld :

Po lya cry la mide :

moet ik nog ff nazoeken,navraqen wat er gemeten kan orden,ook met oog op bij of afbraakproducten
Staat met vermeld in het~ rgpgrt dat dit is toegevoegd. Liikt mg een tekortkoming

Sulfaat,chlonde,pH

Wordt vervolgd

Groet R
Van: (ZN)
Verzonden: vrgdag 25 oldober 2019 13:58
Aani (Wvl.k~ (ZN)
Onderwerp: RE: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definibef.pdf

Ik dacht aan het laten onderzoeken van al in de rappo*age genoemde stoffen aangevuld met
Chlonden en
Aromaten

o Benzeen
~ Ethylbenzeen
~ Tolueen
~ xylenen (som)
~ styreen (vinylbenzeen)

o fenol
~ o cresolen (som)
~ dodecylbenzeen
~ aromatische oplosmiddelen (som)

Heb RI nog aanvugmgen/aanpassingenr
S.v.p. naar mil en~ ant oorden (agen beantwoorden)

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: vrgdag 25 oldober 2019 12:22
Aani (ZN)
CC: (ZN)
Onderwerp: RE: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definnef.pdf

Van: (ZN)
Verzonden: vrgdag 25 oldober 2019 12:tl
Aan: (WVE)
Onderwerp: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definmef.pdf

Hierbg de onderzoeksresultaten.

Met vnendeloke groet,

10,2,e



Postadres I Postbus 2222
(

350DGE Utrecht

M +31(0)6
E 0 rws.nl
I www.nlkswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat
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