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Vraag gewoon meerdere labs

z e bijlage

gaat om polyacrylamide en bijproducten
Acrylamide en onder andere hydrorypropionitnl, isobutyronitnl, sorbitan-mono-o)eest
en acrylomtril

een screening of deze aanwezig zgn is belangdjk

groet +
Van: (ZN)
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:54
Aani (WV[)
Onderwerp: FW: Milieuhyglenische toetsing Cvanuliet v2 20191009 definitief.pdf
Ekg

ent
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Heb lil een oplossinqv

Met vnendelijke groet,

Van: [madtn~Ogeonrus.nl]
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 )3:34
Aant (ZN);~ (ZN)
Onderwerp: RE: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definibef.pdf
lkgentie: Hcog

Ik heb het lab even gevraagd over de mogelijkheden/kosten a n a I yse polyscryl a mi de en dodscyl benzeen. Het lab antwoordt dat deze analyses ni et meer s mds 2017 bij hen zijn aangevraagd en dat de a n a l ysemethode/standaarden
p b t Id/ g kt t d . 0 k d ly dh d g d g I d d
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Mstvnendeliiksgroet,

Projectleider Miheu
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Orws.nl]Van: (ZN) [mailto:
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 16: 19
Aani ;~ (ZN)
Onderwerp: RE: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definibef.pdf

Hierbij de achtergrond t b.v. het onderzoek.
BetreR materiaal dat onder certificaat wordt geleverd. AP04 SG. Moet Ie hier met de monstem a me nog iets anders doen& Weet dat ffniet'oorde

metalen: eanvugend op Arseen, Chroom, Vanadium,Tin, Antimoon, Se)een, (= in totaal 15 metalen)
Aromatische oplosmiddelen. Beiden, dus de vluchtige arometen en de vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen.
Wat betreR de fenol/cresolen: Alkylfenolen GC/MS (20 verbindingen)
Polyacrylamide: ik heb navraag gedaan, verwacht hier vanavond pes antwoord op. stuur)e dat nog na

Zoals aangegeven zit er politieke druk op deze kwestie, dus alles met spoed analyseren. En de resultaten op maandag svp z.s.m. versturen (ik wil maandag minimaal Botova-toetsen en eventuele
toelichting op met genormeerde stoffen hebben).

Met vnendelgke groet,

Van: [madtm~Ogeonlus.nl]
Verzonden: maandag 23 oktober 2019 14: 26
Aani ZN); 'ZN)
Onderwerp: RE: Milieuhygienische toetsing Ganuliet v2 20191009 definmef.pdf
Ekgentie: Hcog

Ik heb nog enkele vragen:
Ik d ti dd" t h pl iddl " Id I htg t (5 Awl mt I Adhylb w ft I )b&oltzz j k g I htg g hl d ko I t tff ( .p,t
v nylchlonde) Moetend reookwordeng analyses d? En re ja welkevluchtgegechlor e ds koo)w te stoffe wil iepreoes h*bben?
We)kef olsn/c s lsnbed*alle? BW*el)ede Ikylf oi (oed *cd*r)7
Pol yscryls m)de is een nr au e stof voor me. Ik gs het lab vragen wat mogel lik is.

Alkylfenolsn GCIMS (20 vsrblndingsnk fenol, 2-nsfiol, o. cresol,
0- c esol, m crssot som cresole .2.4-dr thylfsnol. 2.5-
dmsthylfe ol. 34 d ihylfenol. Ihymi. p lienlbutylfsnol.235.

thylf d,3,4,5-I Ihylf m,z- u myz m, 02-
Ikylf d, C3- Ikylf d, C4- Ikyil I, 2-thylf d,

3-sihylienol, 3,5 ~ 2,3-di thyl ~ 4-elhylfenol
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'Q P Q Q ) Q $I Van: (ZN) [madto;~LArwsvnl]
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 10:19

Aanr
CC: (ZN)
Onderwerp: FW: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definitief.pdf

Zie mail, Parameters.
BetreR het schip: 'Agegonda ".
I idstip geeft ik)e zsm door.

Groet, Chns

Van: (WVL)
Verzonden: vrgdag 25 oktober 2019 17:30
Rent (ZN);~ (ZN)
Onderwerp: RE: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definibef.pdf

Beste

In ieder geval Al pakket aangevuld met ovenge metalen .Arseen, Chroom, Vanadium,Tin, Antimoon, Seleen ( 15 metalen )

Aromatische oplosmiddelen 16 stuks (som meet ie niet maarts in totaal 16 stuks) (steekbussen),fenol cresol (deze laatste ook met teekbussen vluchtrg bemonsteren)

Ing ew kkeld :

Po lya cry la mide :

moet ik nog if nazoeken,navragen wat er gemeten kan worden,ook met oog op bij of afbraakproducten (toxisch voor vissen/watervlooien )
Staat met vermeld in het Schreurs rapport dat dit is toegevoegd. Lijkt mil een tekortkoming

Sulfaat,chlonde,pH

6anum: in rapport wordt niet vermeld dat tudelgk ingetrokken interventiewaarde wordt ovemchreden. als ie dit beschouwd antropogene bron(komt hier niet van natura voor komt uit Noorwegen
wordt hier bg elkaar geschraapt ) dan is dit alkeunngswaardig..Tekortkoming rappo*

Wordt vervolgd

Groet+
Van: (Zfg
Verzonden: vrildag 25 oktober 2019 13: 58
Aanr (WVL);~ (ZN)
Onderwerp: RE: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definibef.pdf

Ik dacht aan het laten onderzoeken van el in de rapportage genoemde stoffen aangevuld met
Chlonden en
Aromaten

o 6enzeen
o Ethylbenzeen
o Tolueen
o xylenen (som)
o styreen (vinylbenzeen)
o fenol
o cresolen (som)
o dodecylbenzeen
o aromatische oplosmiddelen (som)

Heb pi nog aenvulknqen/aanpassingenr
5 v.p. naar mil en~ antwoorden (agen beantwoorden)

Met vnendelgke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: vrildag 25 oktober 2019 12:22
Aan: (ZN)
ac: (ZN)
Onderwerp: RE: Milieuhygienische toetsing Granultet v2 20191009 definibef.pdf

&
Van: (ZN)
Verzonden: vrgdag 25 oktober 2019 12: ll
Aani (WVL)
Onderwerp: Milieuhygienische toetsing Granuliet v2 20191009 definibef.pdf

Hterbg de onderzoeksresultaten
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