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Verzonden:
Aani

cc:
Onderwerp:

Kerkhof, Ma?van de I?Nl
donderdag 5 december 201S ta:12

I Z N I
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RE: Advies granuliet. aodemsignaa l indienen of niet?

287.

Helder, dit betekent dus ook -lijkt mij- dat

met WVL! Hartelgke groet,
Fijn dat~ hier alert in blijft acteren en het nauwlettend volgt en ook telkens de afstemming zoekt

ttay

Van: (ZN) & Cnrws.nl&

Verzonden: donderdag5december201912:57
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) & rws. nl &

CC: (ZN) & rws. nl&

Onderwerp: FW: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

May, bij deze antwoord van wvl over bodemsignaa( f)1 bedenk

Verzonden nnt BlackBeny Work
(wwvv.bjackbeijjr.comg

Van :

(ZN) zs vs.ul&
Datum: donderdag 05 dec. 2019 12:47 PM
Aan: (ZN) 'rws.nl&
Onderneipi FW: Adhfes granuliet. Bodemsiguaal indienm of niet?

Verzonden trut BlackBerry Work
(www.bjackbe~cum

Van: (Wk'L) zprws.zd&

Daturui donderdag 05 dec. 2019 8:42 AM
Aan: (ZN) rz ivs.ill&

Oadeiszvz2N RE: Advies grsuuliet. Bodennignaal indimcn of niet?

Dag ~,
Conclusie nu :

Ik heb naar aanleiding van je mail even contact gehad met ~en~. Gevoegd bij de gedachten die ik al had :

~ We hebben afgesproken

Verder:

Afspraak is dat

Mei vriendelijke groet,

Afdelingshooid

RWS Water Verkeer en teefomgeving
M 06

P Is het echt nodig om deze emag te pnnten? Denk groen!

rws.nl&Van: (ZN) &

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 14:32
Aan: (WVL) rws.nl&
Onderwerp: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

Beste ~,
Zoals je weet is er op 30 oktober 2019 is door Rijkswaterstaat Zuid Nederland Handhaving een controle uitgevoerd en is in opdracht van Rijkswaterstaat
Zuid Nederland tfandhaving conform de BRL1001, door een BRL1000 erkend bedrijf, Geonius een verificatiebodemonderzoek uitgevoerd. Van dit onderzoek
zijn nog niet alle onderzoeksresultaten ontvangen. Reden hiervan is dat er geen actieve meetopsteging voor (poly)Acrylamide bij de labs voorhanden is.
Deze moet dus eerst opgesteld, gekalibreerd worden alvorens een meting te kunnen uitvoeren.

Van de resultaten die wel bekend zijn, heb ik de onderzoeksresultaten vergeleken met de gegevens van het bij de Bbk-melding gevoegde onderbouwing.
Uit de resultaten blokt:

~ Het certificaat spreekt van een 'geproduceerde industriegrond'die voldoet aan de eisen van het Bbk, klasse AW (achtergrondwaarde). Uit het in



waardes zijn gemeten die hoger zijn dan klasse AW (achtergrondwaarde).

~ ~
Bij navraag aan WVL ) of de interpretatie juist is,

Voor nikkel en minerale olie wordt de maximale waarde niet met 1,4 overschreden.
Voor Barium is geen ach rondwaarde vastgesteld, wel is er

herkomst.

Zoals je bij het eerste bolletje kunt lezen~

Met vdiendelijke groet, 11.1

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen ) Oostkanaaldijk 354a ] 6541 CD Nijmegen )

Bezoekadres Maastricht
[

Avenue Ceramique 125
[

6221KV Maastricht
(

Postadres ( Postbus 2232 ) 3500GE Utrecht

M +31(0)6
E Qtws.nl
I www.riikswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.


