
Van/
Verzonden:
Aan/
Onderwerp:
Bijlagen:

Kerkhof, May van de (ZN)
donderdag 7 november 2D19 13:01
Beuting, Diana (ZN) ;~~ (IN)
FW: Over gra nu)iet
resultaten bodemonderzoek granuliet versie 7-11-2019.pdf

220.

Opvolgingsvlag:
I/lagstatus:

Opvolgen
Met vlag

Hl Diana en~
Bijgaand een maft van~. Ook deze mail verrast mij

Dat er uitslaeen op de toets van b arium waren, had ik noe niet eerder gezien. Bij deze dus. Ik heb dit nog niet doorgestuurd naar Wvt/~~. Ik hoor
Hartelijke groet,

May

Van/~~ (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12:11
Aan/ kerkhof, Ray van de (ZN);~~ (ZN)
DadelweOlr RE/ Dier gra/«Eet

May en Q,
Het enige wat door ons is gecommuniceerd naar WVL is dat aan de 'stofjes speoalist,+Q~ is medegedeeld dat het overleg afgelopen maandag niet doorging vanwege het ontbreken van
resultaten. En dat we later een nieuwe afspraak zouden plannen.

Dan inhoudelijk op de resultaten die we wel hebben :

Sameneevat /niet elke stof benoemd. maar in oroeoeni is oodracht aeaeven om
Onderzoeksopdracht Resultaat
Standaardpakket 'A met aanvullende zware metalen 6-11-2019 [I)
Vluchtige a re maten 5-11-2019 [2]
v/ud/tiae gechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2)
(a Ik v l)Fe n o ie n 4-11-2019 [31
(poly)Acrylamide (Adylamide (en de afbraakproducten Nog geen
hydrorypropionitril, isobutyronitril, sorbitan-mono-oleaat) en datum, min. I
auvlonitril. week

te onderzoeken:
BOTOVA
6-11-2019[1)
5-11-2019 [2)
5-11-2019 [2) I

Resultaten onderzoek beunschip Allegonda, welke Granuliet in de beun had en op eigen risico door de ontvanger (onder Nederzand BV hangende projectcv Over de Maas CV) is toegepast.

Resultaten
line Bage zijnde BOTOVA toetsen en analyseresultaten weergegeven. De BOTOVA toets is een doorrekening van de analyseresultaten naar een'standaardbodem welke wij gebruiken om te
toetsen.

Voorlooioe conclusie
Als ik de inmmplete resultaten uit de BOTOVA toetsen beoordeel dan kom ik tot de voorlopige condusie;

Met vriendelijke groet,

Van/ Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 9:01
Aan/~ Jake (ZN)' 58 (ZN)
Onderwerp: FW: Over granuliet

Hl+en~,
verbaast mi'eni szins. Ik heb net ebeld en hem zegt de door Cees genoemde datum van aanstaande vriidag ook niks. Sowieso lijkt mi'dat

hartelijke groet,

May

Van/ Beuting, Dans (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 8:11
Aan/ Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: FW: Over granu/ret

h jay,

Kun)g msuer m/gen dat k de analyseresukaten zou sml nwgck)k krgg als m bekewl zgn? Ik wil ze graag mlfz«n

Groeges,

Vermeden m:t BbckBeuy Work
(astrmblackbenv.com)

Van: Bandsen, Cees (RW%.) s tgs
Datum: woensdag 06 nor. 2019 9 18 Phi
Aan: Bbm, hbcb/le (BS) s nt, Brut«g, I«ma (ZN) ~vs nt
Ondernvrp: Os« granuket

Korte update; bet zal rug mioinual tot ttgdag duren eer de oodermekcn gereed zgn De plaooiog tras te optimsusch We benaken int traject en de besluinmnmg Je boort san mii mdra de &sen coupleet
zgn eu dat duurt aog een paar amkdagen.



Groetea,
Cees

Verzoartm m t BtsckBeny Werk
(osssc.blackberry cotal


