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Ik kan het wel opnemen, maar dan moet er wel een beargumentatie plaats vinden dat dit wordt veroorzaakt dooreen antropopene bron. Is die em
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Onderwerp: RE : briefrapport tussentijdse resultaten onderzoek granuliet

11.1
"De normen voor barium dijn ingetrokken. Gebleken is dat de intenrentiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature

in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een

antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor

barium van 626 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de
meeste andere metalen.
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Met vriendelijke groet,

Van :
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Ccr
Onderw~erm rfefrapport tussentijdse resultaten onderzoek granuliet
Urgenties Hoog

Bijgevoegd de concept briefrapportage met daarin de tussentijdse resultaten van het verificatieonderzoek Granuliet beunbak Agegonda (Over de Maas).

Kijk er eens naar of dit produa is zoals je wenst.
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Verzonderu donderdag 14 november 2019 16:02
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Onderwerp: resultaten onderzoek granuliet

Zou je de briefrapportage ven het pranuliet, met de huidige resultaten, kunnen leveren?
Moet volgende week een dossier leveren richting de politiek waarin de resultaten tot nu toe gevoegd moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Riikswaterstaat Zrrid Nederland

M~+31 0 6E~murwe.nl
I w ww.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op ?witter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailtr dan oa ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.
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