
Vent
Verzonden:
Aanr
Onderwerp:

~ ~(WVL)
dinsdag 12 november 2019 12:17~~(ZN)
R E: Over gra naliet

241.

stol~
Aansluitend op deze email verstuur Ik een email met condusie tav garium.

We wachten analyse van flocculant af.

Ernst

Vaar~~ (ZN)
Verzonden: drnsdeg 12 november 2019 10 34
Aanr~~ (VWL)

Onderwerp: RE: Over granuhet

De toepassing blijft doorgaan. Dus is duidelijkheid snel nodig! Dus is er al antwoord op mjn condusie m.b.t. hariumz

Daarnaast heb ik aanvullende informatie ontvangen van t overde flocculant. Deze informatie is mijn inziens

Met vriendelijke groet,

Vent Kerkhof, May ven de (ZN)
Verzonden: vrJrdag 8 november 2019 19: 22
Aanr~~ (WVL)
CC: geunng Diana (ZN); grandsen Cees (WVL);~W (ZN) M 8 (ZN)' R (ZN)
Onderwerp: REr Over granulret

lk srmpte al dat je het op nmcrdcre fouten erg dnrk hebt, Ejn dat je ook aandacja asa bct harem door kuut b e sta des, top. Met beuekkmg tot de agtmnnmg uct BS mn de corm lusns en conxmamatm, n~~ tan ome dmnt ook aaagesloten jk ben benmmtd naar de uitkomsten tan alle toetsen, tm hruden elkaar op de hoogre, hartelgke groet en Ejn smekend,

hlay

Verzonden nut BhckBerry Wmk
fnvrw blackherrv coml

yan: ~,~(%qk)
Datum: wphg 08 nov. 2019 7 15 PM
Aam Kerlrhof, May vun de (ZN)
Kopisr Brutmg, Dmoa (ZN)
Ondsrnvrp: RE Over grsnuhtt

Lf)rahat
s nl, graadsen, Cees (IER%.)

jfot May,

De jtmdnch: toetsen zijn nut spoed mrgezet bg een WEE en CD specialnt
0ok de tmag otvr e ge eten san banum op aquataclm roiheu

Orderstaande tuorjoprgc comhsm.

Groet
Goed weekend

Verzonden uwt BhckBeny Work
(zmawdtjackbcttycont)

Van: Kerkhof, hlay tom de (Ztl)
Datamr donderdag 07 nov 2019 3.59 PM
Aan: ~,~(WEK)
Knpis: Brutmg, Dmm (ZN)
Ondsrnarp: Fiy ihm granuhrl

Iws nl&

s nt,~,~ (ZN) a set, (ZN) rws.ap, ~,+ (ZN) a vs uk

Omdat ik vanrriddag niet os kantoor was heb ik mijn MD gevraagd de mail al aan je door te sturen. Hierna hebben we nou telefonisch contact gehad. Het leek me handig en helder voor iedereen,
om dit ook non even vast te leggen.
lk heh jou gevraagd om de hm.

lij vroeg wie onze inhoudelijke expert is waarmee jij, of jouw inhoudeljk~ experts kunnen afstenvnen. Dit is~~..1
We houden contact, ha*elijke groet,

May

Vent ~~ PNj fmnmns Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 la:01
sant~~ (unn.)



Onderwerp: FW: Over granuliet

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

m.vr.ar.
Ri ~
Van:~~(2N)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12:11
Aan: Kar[stof, Ray van de (2N);~W(2N)
Onderwerp: REr Over grarwliet

May en Q,
Met enige wat door ons is gecommuniceerd naar WVL is dat aan de 'stofjes speaalist,+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 :

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

Samenaevat [niet elke stof benoemd. maar in oroeoen) is oodracht oeaeven om te onderzoeken:
Onderzoeksopdracht Resultaat BOTOVA
Standaardoakket'A'met aanvullende zware metalen 6-11-2019 [1) 6-11-2019 [1]
Vluchtige aromaten 5-11-2019 [2] 5-11-2019 [2]
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2] 5-11-2019 [2]
(a Ikyl)Fe n o la n 4-11-2019 [3]
(poly)Acrylamide (Acry[amide (en de afbraakproducten Nog geen datum,
hydrorypropionitril, isobutyronitrg, sorbitan-mono-oleaat) en min. 1 week
arzvfonkdl.

Resultaten
f~ne gage zijnde BOTOVA-toetsen en analyseresultaten weergegeven. De BOTOVA-toets is een doorrekening van de analyseresultaten naar een'standaardboderri welke wij pebruiken om te
toetsen.

Voorlooiae conclusie
Als ik de incomplete resultaten uit de BOTOVA-toetsen beoordeel dan kom ik tot de voorlopige mndusie:

Met vriendelijke groet,


