
Van/
Verzonden:
Aan/
CC:

Onderwerp:

~ ~(WVL)
vrijdag 8 november 2019 19:16
Kerkhof, May van de (ZN)
eeuting, Diana (ZN); 8randsen, Cees (WVL)
RE/ Over gra naliet

231.

Opvolgingsvlag:
1/lagstatus:

Opvolgen
Voltooid

Hot May,

De Fzsbscbe toetsen zgn nmt spoed mtgezet bij een W(1 en C]hspetmbst

Ook de traag otvs ef]ccten san benam op aquamclm ns]mu

Onderstaande morlopig: cormknb

Groet
Goed weekend

Verzonden rw t BhckBeuy Woric

(nsvsv blackbeny coo(l

Van: Kerkhof hfay vao de (Zh) cmag vCawk kerkhof~sam
Datum: donderdag 07 nov 2019 3 59 PM
Aan: ~,~(WVL) rws rdv
Kopie : Bzutmg, Dnna (ZN) vduna beutmgggws nt,~,~ (ZN)
Oudsrnvrp: E(V. Ovvs graoubzt

gDws otv,~,Q (ZN) ~()ra s nt,~,Q (ZN)~vs nt»

Omdat ik vanrriddag niet op kantoor was heb ik mijn Mo gevraagd de mail al aan je door te sturen. Hierna hebben we nog telefonisch contact gehad. Het leek me handig en helder voor iedereen,
om dit ook nog even vast te leggen.
Ik heb 'ou evraagd

we houden contact, hartelijke groet,

May

Van/ Q+~ (ZN) fbnmns KerNmf, Smy van de (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 14:01
Aanr~Ml (WVL)
Onderwerpt FW: Over granulret

Op verzoek van May van de Kerkhof stuur ik deze mail door.

Van/~ ~(ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12;11
Aan: Kerkhof, May van de (ZN);~gl (ZN)
Onderwerp: RE/ Over grarmliet

May en K
Het enige wat door ons is gemmmuniraerd naar WVL is dat aan de 'stofjes spedalist, RQ~ 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 :

Resu/taten onderzoek beunschip Agegonda, welke Oranuliet in de beun had en op eigen risico door de ontvanger (onder Nederzand eV hangende projectcv Over de Maas CV) is toegepast.

eameneevat /niet elke stof benoemd. maar in eroeoeni is oodracht eeaeven om te onderzoeken:
Onderzoeksopdracht Resultaat ROTOVA
etandaardpakket'A'met aanvullende zware metalen 6-11-2019 [1] 6-11-2019 [1]
Vluchtige aromaten 5-11-2019 [2) 5-11-2019 [2]
Vluchtige gech/oreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2] 5-11-2019 [2)
ia Ik v l)Fe n o la n 4-11-2019 [3]
(poly)Acrylamide (Auylamide (en de afbraakproducten Nog geen
hydrorypropionitril, isobutyronitril, sorbitan-rrmno-oleaat) en datum, min. 1
acrvlonitril. week~

Resultaten
ln de bijlage zijn de eOTOVA toetsen en analyseresultaten weergegeven. De 8OTOVA toets Is een doorrekening van de analyseresultaten naar een 'standaardbodem we/ke wij gebruiken om te
toetsen.

Voorlooiae conclusie

Met vriendelijke groet,




