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indienen mnform 3.6 van de overeenkomst.
Als het daar is geregistreerd, krijg ik als het goed is een mail om deze nota te acmrderen.
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Verzonden: v nl dag 29 november 2019 14 13

Aanr ZN)
Onderwerp: FW: bnefrspport tussentIidse resultaten onderzoek granuhet
Urgentie: Hoog

Hcalshcrsl ss k p pklkms

Mct vn sndd Iks Sroet,

+31 88 130 06 00
+31 6 10 47 02 81

Gco us nl

GEOAIUS -m-----
Vanr
Verzonden: donderdag 21 november 2019 15:46
Aanr (ZN)
arderwerpr RR briefrapport tussenaldse resultaten onderzoek grandret
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Verzonden: woensdag 20 november 2019 15: 30
Aanr
Onderwerp: RE: briefrapport tussenajdse resultaten onderzoek granuliet

Bjom,

w De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebfeken 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 625 mg/kg d.s. Deze voormalige intwventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de
meeste andere metalen.

Net vriendelijke groet,
11.1

vanr 0 geonius.nl]
Verzonden: woensdag 20 november 2019 14:00
Aanr (ZN)
CC: Handhaving-ZN (ZN)
Onderwerp: bnefrapport tussentijdse resultaten onderzoek granrjiet
te g ent ier Hmg
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Verzonden: donderdag 14 november 2019 16:02
nanr
Onderwerp: resultaten onderzoek granrztet

Bjom,

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

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoeka dras Nijmegen I Oostkana aidijk 354a I 6541 CO Nijmegen I

Bezoekadres Maastricht I Avenue Cara moue 125 I 6221KV Maastricht I

Postadres I Postbus 2222 I 3500GE utrecht

M+31 0 6
E~ gsrws.nl
1 www,rijkswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mj in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat 0 dat doet ter kennisname.
Woensdag- en vrijdagmiddag zijn mijn vaste vrije middagen
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