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Beste allen,

Op verzoek van Cees Brandsen (WVL) en Diana Beuting (ZN) heeft WVL een juridische toets uit laten voeren op de toetsing van de parameter bariumin granuliet, tijdens het verilicatieonderzoek
van toegepast granuliet in project Over de Maas'. Bijpaand de readies van onze RWS specialisten bij CD en WVL.

Condusie(sameneevatk

I
PSI uit recente informatie die ik van ZN ontvang (via May en~, zie ook hieronder), maak ik op dat het g ranuliet momenteel nog aanvullend gecontroleerd wordt op andere parameters die
relatie hebben met het gebruikte flocculant in het zaag- en breekproces van Bontrop. En dat resultaten daarvan nog drca I week op zich laten wachten.

Gmet~

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: maandag 11 november 2019 13 01Rent(WVL) rws.nl&

Onderwerp: Fw: ODM resultaten A l l egon ds, verste 2

In mijn mailbox zat nog ongelezen bijgaande mail. Ik heb de hele ochtend in overleggen gezeten, dus nog geen kans gezien dit te bestuderen. Aangezien dit wel het antwoord op de vraag lijkt te
zijn, stuur ik je deze mail gelijk door. Ha*elijke groet,

May

Vanl~~ (ZN) ferms.nl&
Verzonden: maandag 11 november 2019 OB 30
Aanl~~(ZN). Lnnvs nl&; Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: ODM resultaten Al l egonda, versie 2

May en~
rws. nl &

Afgelopen vrijdag nog aanvullende gegevens gekregen van WVL en de opdracht ter controle naast de uitvoering gelegd. Gevolgen:
Bleken 2 parameters nog te ontbreken. Deze was men vergeten bij het rdlieuadviesbureau .. dus met spoed laten analyseren. Verwacht deze week het resultaat.
Daarnaast zijn er gegevens en vrapen over de chemische kwaliteit gocculant die wordt toegepast om het materiaal te binden. Dit gaat over de parameters waarvan we de resultaten nog
moeten ontvangen.

Met vriendelijke groet,
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Indien u ndj in de CC mailt, daarna ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.


