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ongeluk»n amgetun ofhh op naden ruv de mnlyeresuhaten mBig n, ~
Verzrmden ru:t BlackBerry Wmk
(nnvuGb lackbeny c om)

Van: Kerkhof, May vm de (ZN) (Btw s tdn
Datum: wocosdag 13 noe. 2019 820 Phl
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Ondernvtp: FW Granuf»t toets»g barsun -puxhche ch«ck door CD en%%1
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Eh agen»al,

Ter ergerde orderstawde naihnsehog Gez»n de uni) eerder (aidaag en)»t ad(»s nbt de toets op banum, is da n»t wauw.

~en~ lnax»npdhe aaugeten nut uu »7g t»nachten aan aoalyseresuhaten eu (wmueer? Ook ben h bemeuwd hoe je gesp»k (7 hag rr»t de CD n tmhpen~ en nut)ouw/jug»
cm»hu»s zijn en (mlk ad(ha je/pdhe D»na zouden ut)hu geven?

Hebben ((u mungcm al een react» gesnaxd aan bet burfpvcollecnegde germ«ue (afgcstend tmt BS)? Hartelgke groet,

May

Verzonden n»t BhckBeny Wenk
(n»m bhckberry coml

Van:~,~ (ttqk) rws ida
Datum: woensdag 13 nov. 2019 5 42 Pl I
.aan: Kerkhof, May suu de (ZNj (()rws nt
Ondernvrp: FW Granul»t toe)s»g bmum -puxhscbe cbeck door CD en BMI.

Hoi May,

Eten noodgedwongen per emai?

Onze W)'L-coachu»/adkha tav parameter Barxau n rhn

Heb )g zi bt op nv)ie declanslyses au nog uw»eer kou»u ..

...mor ead-utapup?
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Van: (W(1) s ds
Datum: woensdag 13 nov. 2019 3 30 PhlRam, (qr)1) ru s n)s Braodsm Cees (WVI.)
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Onderavrp: RE Granuhet toets»g banum -pxduche check door CD ea )V31.

s nl&, Sphttboff, Ruud (ttqL) ~gs n), Kerkhof, May tqu de (ZN)

[dit bericht is vanmorgen in dooreen outlookstoring op rrin tweede wed(plek even kwijt geweest en blijven hangen, bij deze alsnog, excuses voorde vertraging]
Dag May en mgega's,
In antwoord op je vraag naar het effe*op het aquatisch systeem, gebaseerd op input van verschillende RWS cogega s en spedalisten:
Omdat het Barium in het moedergesteente rit (de matrix, ingesloten in de korrel) zijn slechts minieme hoeveelheden beschikbaar voor aquatische en biologische promssen.
Dit is in die zin niet afwijkend van barium in grond en bagger uit het stroomgebied van Rijn, Maas en Schelde.
Er zijn methoden om de beschikbaarheid vooraan inschatting van verspreiding in het wateren/of opname in organismen.

Geeft dit voldoende antwoord7
Met vnendelpke proec

Bodem, grond- en slib.stromen, bouwsto/fen, morfo/ogw, grondwater
Oren/air(n de bouw en GWW, natuur//jk kapitaal, Ieotische knng/open
lntematfenaa/a/va/heneer en crrcu/a/re economre
Maats(Nappa/ijk Verantwoord Inkopen
Zwerfafva/ nvieren en plastic soep
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P Is het echt nodig om deze email te printenr Denk groen(
Van:~,~ (WVL)
Verzonden; dinsdap 12 november 2019 12:18
Aan: era ndsen, Cees (WVL) ; Bpluthoff, Ruud (WVL) ; Kerkhof, May van de (ZN) ;~~~(WVL)



Onderwerp: Granuliet toetsing barium -juridische check door CD en WVL
Beste allen,
Op verzoek van Cees Brandsen (WVL) en Diana Beutinp (ZN) heeft WVL een juridische toets uit laten voeren op de toetsing van de parameter barium in granuliet, tijdens het veriricatieonderzoek
van toegepast granuliet in project Over de Maas'. Bggaand de reacties van onze RWB sperialisten bij CD en WVL.
Condusie (samengevat):

PB: uit recente informatie die ik van ZN ontvang (via May en~, zie ook hieronder), maak ik op dat het granuliet momenteel nog aanvullend gemntroleerd wordt op andere parameters die
relatie hebben met het gebruikte flocculant in het zaag- en breekproces van Bontrop. En dat resultaten daarvan nog circa 1 week op zich laten wachten.

Gmet~
Van: Kerkhof, May van de (ZN) rws.nl&
Verzonden: maandag 11 november 2019 13rol
Aan: ~,~(WVL) 0 rws.nl&
Onderwerpt FW : ODM resultaten Agegonda, versie 2
Mi~
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 we)het antwoord op de vraag lijkt te
zijn, stuur ik je deze mail gelijk door. Hartelijke groet,
May

Van:~,~ (ZN) fgrwsari &

Verzonden: maandag 11 november 2019 08:30
Aan: ~, IHl (ZN) Orws.nl&; Kerkhof, May van de (ZN) Iws.nl&
Onderwerp: ODM resultaten Agegonda, versie 2
May en~
Afgelopen vrijdag nog aanvullende gegevens gekregen van WVL en de opdracht ter controle naast de uitvoerin gelegd. Gevolgen:

-Bleken 2 parameters nog te ontbreken. Deze was men vergeten bij het milieuadviesbureau .. dus met spoed laten analyseren. Verwacht deze week het resultaat.
- Daarnaast zijn er gegevens en vragen over de chemische kwaliteit flocculant die wordt toegepast o m het materiaal te binden. Dit gaat over de parameters waarvan we de resultaten nog

moeten ontvangen.
Met vriendeliike oroet
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