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From:

Sent: zondag 2 maart 2014 19:15

To:

Subject: FW: PvA metam natrium

Beste allemaal,  
 
Zoals al aangegeven stuur ik hierbij een eerste opdrachtomschrijving.  heeft als accountmanager onze opdracht 
verhelderd, zie hieronder. Zij heeft namelijk met Certis en Taminco samen met EZ overleg gehad over het in te dienen 
WG wijziging. Certis en Taminco zullen samenwerken omdat de toelatingen van Certis afgeleide toelatingen zijn van 
Taminco's Nemasol. Het is dus niet zomaar een simpel WG wijzigingsverzoek dat wordt ingeleverd, dus daarom dit 
samenwerkingsverband. 
 
Taak 1a is voltooid. Dat hebben ik en  gedaan.  
 
1. afwikkelen in te dienen WG wijziging van Certis/ Taminco.  
Taak a: Aangeven bij Certis/Taminco welke data we nodig hebben om risico omwonenden en risk mitigation measures 
voor op het WG te kunnen beoordelen.  
Taak b: afwikkelen van WG wijziging 
 
2. Collegestuk over gat tussen toelating en herregistratie: 
Uitgangspunt is gewijzigde toelating ivm wijzgingsverzoek etiket 

• Kaders, niet procedureel aansluiten bij voorwaarden deel a in plaatsingsbesluit. 

• Opties om het gat te vullen, wat kun je doen in de tijd die je hebt voor 31-12-2014 qua extra beoordelingen, risico 
beperking.  

• Geeft een gericht advies aan College.  
 
Uitgebreide informatie en taakbeschrijving zit aan de email vast. We werken in DMS, ik ga alles zo archiveren.  
Snelkoppeling 
http://intranet.ctgb.nl/openims/openims.php?mode=dms&currentfolder=(63048139ffcaa1c3701cc99983c4f5d3)1a0fe0dfa
0dcfc5682908fbad911f68e 
 
Milieu is nog niet betrokken, omdat de WG wijziging omwonenden betreft. Als we denken dat milieu ook moet worden 
betrokken, dan informeer ik zsm .  
groeten,  
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______________________________________________  
Van:     
Verzonden: vrijdag 28 februari 2014 12:28 
Aan:  
Onderwerp:  
 

Heb ik het zo goed verwoord wat je nodig hebt om je initiele beoordeling te verfijnen? 
groeten,  
  
- onderbouwing van model en achterliggende studies van USEPA toolbox 
De aanvrager stelt een bufferzone van 7.5 m voor op basis van de USEPA toolbox. Deze toolbox is geen 
geharmoniseerde EU methodiek. Er wordt daarnaast ook verwezen naar het nog in te dienen dossier voor de 
herregistratie van Monam en deze bufferzone zou berekend zijn met een bufferzone calculator. In de onderbouwing wordt 
kort aangegeven dat deze bufferzone calculator gebaseerd is op diverse studies waarbij de concentratie in de lucht in de 
omgeving is gemeten. Het is echter niet duidelijke onder welke condities deze studies zijn uitgevoerd (middel, werkzame 
stof, vluchtigheid, application rate, toepassingsmethode, locaties waar gemeten is, etc.). Het is daarom onduidelijk in 
hoeverre deze gegevens geschikt zijn voor het gebruik van metam natrium in de Nederlandse situatie. Aangezien we hier 
te weinig informatie over hebben kunnen we op dit moment uitsluitend de blootstellingstudies in de DAR van metam 
gebruiken. 
 
- studies van de DAR: 
Op dit moment heeft Ctgb slechts de samenvattingen van de studies zoals weergegeven in de DAR tot onze beschikking. 
Details van de proefomstandigheden zijn echter wel belangrijk om meer inzage te krijgen in de uitkomsten van de studies 
 
- nieuwe studies aanvullende op de DAR.  
De studies in de DAR hebben een zeer beperkte opzet aangaande verdunningen van metam natrium in tijd en ruimte. 
Ook zijn ze zeer beperkt waardoor het Ctgb maar beperkt kan beoordelen of bepaalde risk mitigation measures afdoende 
zijn. Indien er dus aanvullende studies beschikbaar zijn, dan zou het Ctgb kunnen meenemen om de beoordeling van het 
risico van omwonenden accurater in te schatten. 
 
met vriendelijke groet,  
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