
Van:
Verzonden:
Aant
CCI

Onderwerp:

(Bs)
maandag 3 februari 2020 lsi35
Sphtthoff, Ruud (WVL)

Aland, Nel (BS);
RE: Vraag mmista r IAP / Granulie t

(Bs)

251

Ruud,
Ik heb net telefonisch uesproken.
Goed als jij op jouw beurt ook een gesprek met voert.
Gr,

6Pnvs.ni &Vent (WVL) &

Verzonden: maandag 3 februari 202015:19
Aani (Bs) & Lerws.nl&
CC: Splitthoff, Ruud (WVL) & yiws.nl&
Onderwerp: FVii: VraagministertAP/Granuliet

De vervolgmail.
Het gaat overigens dus meer over de fundamentele vraag of verondiepen wel nuttige toepassing is (tweede deel van de vraag van de Minister) dan over Branuliet zelf.

Ik belje over 10 minuten.

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 3 februari 2020 9:50
Aani - DGMI
Cm (WVL); (WVL);
aiderwerpi RE: Vraag minister IAP / tkanuhet

(WVL); (WVL)

Zie reactie in jouw mail

Van: - DGMI [mailtot
Verzonden: maandag 3 februari 2020 8:59
Aani (WVL)
OO (WVL); (WVL);
Onderwerp: RE Vraag minister LAP / manuhet
ugentiei ueg

Ominienw.nl]

(WVL); (WVL)

Dkl~dpt
ikh tli teut os t lheod«h'd I k t h hemdt h h dl t h d p luikt pt.oph he d t d hu ld oig d td tg ltG gi

Hrtdik g

rri SI

yrws.nl&;
giminienw.nl&;

Van: (WVL) & ~rw .nl&

Verzonden: maandag 3 fabmari 202008 17
Aani (WVL) &

CC: - DGMI &

(WVL) & yrws.nl&
Onderwerp: RE: Vraag mmister IAP /Granuhet

- DGMI &

(WVL) &

feminienw.nl&
yrws.nl&; (WVL) & yrws.nl&;

Hoi, in aanvulling op je mail van net,

Belangrijke overweuinuen zijn 6 en 7i

: hierbij een uitspraak van de Afdeling over deze materie: h~ct s: www raadvagstate~nl uiysprake~ny104999/201506771-1 alf

6. In artkel I I, eerste kd, ras de Wet ua)ede(eer 0 m ormeeneteuawog net de kadamehdgn bepaald dat ooder manga toapasamg rturdt tmataan eha hude(mg net als momamrate resukaat dat
egalatofhn een nunig doel chermt door hatzg m de beuokken maodhna, letzg m de netere acoomme, ardere rmtenakn te rmznugrm rb: arders voor eau spectfhk» fsem zouden 290 gebrukt, o In&erdoor
de afinlstofrum de Beet» rvordt klaargmrnakt, tot tmlke hsndehrgcn m eder ytalbehoren de handclatyn de zgn genoemd m bg lage II bg de kademcbdgn

In ds artkegd 0 m otemeosetmtfhg net de kademclalgn b&padd dat onder tentgderatg rmrdt t m sean elke bardebug net a Balsten cb: geen mmig: toapasamg 0 ze(g mrb n de band&big er m tneede
ina terne toe kdt dat stola of euerye worden teruggerruuuea, tot nvlLe bande)ogen m mier beval behoren de baud e hogen de zijn gmecmd m bghge I bg de ka dame lak)n.

7. Verguaraug 0 geiraagd en tmleeed tuor het m de om~las afmuen tau bagprspece rb. Iarmvge baar sanmntelkug uet m alle g rages couf&rm de epabngen tnn bet Beel+t hodemknnheg
numg kaa rtmdm toegepast. Dg ma~ gemnen kan de afmt tan de baggerspece naar bet oordeel tan de Aghbng met rmrden gazen als «en numge toepasseg De baggerspece uurdt op ofm de
bodem geb recht om het daar te hten ondlat geen uumg doel morhanden is. Ds neet nmden beschnnvd als de tmusdet(ngslnrdehtg "santen"

Het betoog&un DIW dat bet storten run baggerspece ueebrerhs dat de omgrotdtugeylas net mct pnmsae gronC&tof)En (zard) zalworden mlgestort, bdt net tot een amler oordeel Zoah bhjkt ug de
degume rankst begnp rmaijdenug, maalu een meunecl posmefcgect ia ntvede muume tan het storten &au de baggerspece niet dat yen sprake «em km zijo izn tmngdeuug

In 2OLB Is nou een keer door de Afdeling naar de bovenstaande uitspraak verwezen: httosi//www.raadvanstate.nvm7643/2017OBD99-I-al/

Groeten,

Vani (WVL)
Verzondeiu maandag 3 februari 2020 7:57
Aant - DGMI

CC: - DGMB
Onderwerp: RE; Vraag minister IAP / C&analist

(WVL); (WVL) ; (WVL); (WVL)

HOL
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Het ko*e antwoord op deze vraag is simpel:
Het IAP bepaalt hier niet spedfiek iets over.

Hier zit echter wel het nodioe achter. Om het opnieuw kon samen te vatten :

lk heb je niet echt geholpen voor wat betreR de input voor de nota en het mogelijk alleen maar moeilijker gemaakt.
lk ben wel geinteresseerd in het antwoord dat uiteindelijk naar de Minister gaat.

Vent - DGMI [mailtot
Verzonderu vnldaq 31 januari 2020 in&Z
Aan: Pmfi.l
Onderwerpt FW: Vraag minister lAP j Granuliet
lkgentiet Hoog

Omiwenw.ng

Ho

zo jirslbeena hmodk mdchtenopd Sre ztemk pp d dl opl dse3leb nd echt dl.
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Ha tehlks Srosr,

rcl 316

Van: - DGRW & Iammrenw.nl&
Verzonden: v nl dag 31 januen 2020 11:35
Aan: - DGMI &

cc; - DGRW &

Onderwerp: Vraag mr nr ster IAP / Granulie t

Cwmimenw,nf&
rammienw.nf&

Beste

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist het volgende.

Omschrijving situatie/casus
Door Graniet Import Benelux in Amsterdam wordt granietgranulaat geproduceerd voor de asfaltindustrie. Dit doet het bedrijf door brokken graniet uit Noorwegen
te importeren — eigen groeve — en deze brokken te breken tot granulaat. Bij het productieproces komt een heel fijn materiaal dat uit het spoelwater wordt
afgescheiden. Het is fijnkorrelig materiaal heeft de naam granuliet Net is een restproduct van de productie van granuliet. Ik weet niet of jullie dit een afvalstof
noemen. Er is zoals je weet discussie geweest over de vraag of het materiaal een bouwstof is of grond. DGWB heeft het standpunt ingenomen dat granuliet grond
is, getoetst aan de definitie grond in het Besluit bodemkwaliteit. Wanneer granuliet aan alle eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet, kan het materiaal nuttig
worden toegepast. Dat gebeurd op dit moment in een diepe plas in de gemeente West, Maas en Waal (project Over de Maas). De minister is hierover met een
informatieve nota geinformeerd en heeft nav. de nota de volgende vraag gesteld: 'irt meest hoogwaardige/nukige toepassing van granuiiet,
vraagt ze zich af hoe het LAPin deze casus werkt en of verondieping een 'nuttigetoepassing'is.'an

jij het LAP bekijken en aangeven wat het LAP hierover bepaald.

Er moet in de loop van maandag een nota naar de minister. Het zou heel fijn zijn als je maandag aan het eind van de ochtend
kan reageren.

Bij voorbaat dank!!

hntvnendehjkegroet,

rcr os-
'rr


