
Vanr
Verzonden:
Aanr
Onderwerp:

Kerkhof, May van de (ZN)
zaterdag 9 november 2019 12:44
geuting, Drens (ZN) ;~~ (2 N)

FW: Over gra naliet

23 f( .

Opvolgingsvlagr
Vlagstatus:

Opvolgen
Voltooid

Hi Diana en ~,
Zie graag onderstaand bericht. Ik zou willen Hartelgke groet,

May

Vent~W (Wyt)
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 19: 34
Aanr Kerkhof, May van de (DS)
Onderwerp: REr Over grarmlret

- Zouden we nnmdagmddag tussen 12-13 eren kuooen begen7

Ik z» aarkonen dat

Vcrzoaden nut BlsckBerry Wmk
(usvwblackbenv couil

Van: Kerkhof, Msy sm de (ZN) cmav smuk kerkhofigrws at
Detam: ssgdag 08 nov. 2019 7 21 FM
Aaa:~,W (5531L) rws nl
Kopie: Beutmg, fhma (ZN) &duns beutmggrws nl graadsen, Cees (RA1) ccees armeten@rus nl,~,~ (ZN)
(ZN) s nl
Oadetswrg: RE Over grsnubet

s nt,~+ (Ziend ~rws njs,~+

Ik srnpte al dat je het op nuerdere gonten ag dnk hebt, 6)u datje ook aandacht aas het barsen doseer kuut bestedea, top. Met beuekbog tot de agtannwg trut BS mn de core loens cn conxmeacatu, n

Q~ san onze dunst ook aangesbwu Ik ben beaamd naar de rukometen tze alle teetees, sve bouden elkaar op de hoogte, hauejgke gmet en 61n sveekad,

hlay

Verzonden nut BlsckBeny Wmk
(ussw.hlack~bco

Van:~,~ (W11.) rsv s nt&

Datum: sstdsg 08 nov 2019 7 15 PM
Aan: Kerlrhof, Msy mn de (ZN) cmay smuk.kerkhoftttruu als
Kopie: Beutmg, Dnm (ZN) cdans.heutmeltrws nt, graadsen, Cees (3c11) ccees hrsndsenigrn s el
Onderuer: RE Over grsnubet

Hos May,

De Fxxbsche toetsen zgn nat spoed mtgezet bg een WVL. en CD specnhst
Ook de traag ora eibeten run benam op aquaracbe roguu

Ordastamde roorlopitp corxbse.

Groet
Goed nxekend

Verzoaden nut BhckBeny Work
(ussw blackbeny conil

Van; Kerkhof, Msy sm de (ZN) cmav.smuk k«kbofigrws nb
Datum: douderdsg 07 aov 2019 3.59 PM
Aan:~,~ (WV1.) rws nt
Kopie: Beutmg, Dnm (ZN) edna beutmgBzws nl,~,~ (ZN)
Onderuvgx FW. Over grsnuket

erws nt,~,~ (Z)b rws rtl,~,+ (ZN)~es rrl

Omdat ik vanrriddao niet oo kantoor was heb ik mijn MO gevraagd de mail al aan je door te sturen. Hierna hebben we nog telebnisch contact gehad. Het leek me handig en helder voor iedereen,
om dit ook nog even vast te leggen.
l~kheb ou evraagd~om d

3ij vroeg wie onze inhoudelijke expert is waarmee jij, of jouw inhoudelijke experts kunnen afsterrmen. Dit is~~.
We houden contact, hartelijke groet,

May

Vent ~~ (ZN) lenmns Kergnf, May ven de (ZN)
Verzonderx donderdag 7 november 2019 14:01



Aapt~~(wvt)
atderwerpr FW: Over granulret

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

Vent ~,~ (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12:11
Aanr Kerkhof, May van de (ZN);~M (ZN)
Onderwerp: REr Over grarwhet

May en~
Het enige wat door ons is gecommunkeerd naar WVL is dat aan de 'stofjes spedalist,+Q~ is medegedeeld dat het overleg afgelopen maandag niet doorging vanwege het ontbreken van
resukaten. 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 oeeeven om
Onderzoeksopdracht Resultaat
Etandaardoakket 'A met aanvullende zware metalen 6-11-2019 I'1l

Vluchtige aromaten 5-11-2019 [2[
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2[
(a Ik

v[ )Fe

n o la n 4-11-2019 [3[
(poly)Acrylamide (Acrylam[de (en de afbraakproducten Nog 9een
hydrorypropionitril, isobutymnitril, sorbitan-mono-oleaat) en datum, min. 1

acrvlonitril. week

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

Resultaten onderzoek beunschip Agegonda, 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
t~ne gage zijnde BOTOVA toetsen en analyseresultaten weergegeven. Oe BOTOVA-toets is een doorrekening van de analyseresultaten naar een'standaardbodem'welke wij gebruiken om te
toetsen.

e conclusie

Met vriendelijke groet, 11.1


