
Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

Splltthoff, Ruud (WVL)
maandag3februarl 202013;52

(Bs)
Aland, Nel (BS);

RF: Vraag minister LAP / Granull e t
(Bs)

325

Ff gecheckt Overleg met RWS over LAP Is met

Antwoord hieronder is

geweest van de afdeling Afval en Orculalr van

Kortheidshalve met~ afgestemd dat jij hem belt om samen af te stemmen

Vent (Bs) Carws.nl&

Verzonden: maandag 3 februari 2020 13 19
Aan: Splltthoff, Ruud (WVL) cnrws. nl&

CC:Aland, Nel (BS) Iarws.nl&;
Onderwerp: FW: Vraag minister IAP / Granullet

(Bs) rws, nj&

Ruud,
Zie hieronder.
Heb dezelfde vraag ook aan~ gesteld.
Gr,+

; weet jij uit welke hoek'm overleg met RWS'an komen?

Vent - DGRW ~camlnienw.nl&
Verzonden: maandag 3 februari 2020 13 09
Aan: (Bs) rws.nl&
Onderwerp: FW: Vraag minister LAP / Granullet

Zie hieronder

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberrv.com)

Van: ' DGMI" ' mjnjemv.nt&

Verzonden: 3 feb. 2020 12:11

Naast - DGRW" ~miniemv.nl&
Cct - DGRW"

Oude tsse tzt: RE: Vraag mits)ster IAP / Gratatjiet

DGMIv ~aminietnv.nj&

Hallo~,
In overl eg met RWS kom Ik tot de ondersta a n de tekst.

Kun je er zo mee uit de voeten?

Nog esn kleine kanttekening... mijn afdel Inga hoofd heeft nog niet gereageerd. Zlj Is vandaag afwezl g lvm
dan stuur Ik die asa p door.

Mocht er van haar kant toch nog ean nabrander komen,

10.2.E
Ha rtel ij ka groet,

Tea+Z~
Van: — DGRW
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 11 35

Aan: - DGMI

cc: — DGRW

Onderwerp: Vraag minister IAP / Granullet

mlnlenw,nl&

mlnlenw.nl&
mlnlenw.nl&

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 11 . 1

productieproces komt een heel fijn materiaal dat uit het spoelwater wordt afgescheiden. Het is fijnkorrelig materiaalheeft de
naam granuliet Het is een restproduct van de productie van granuliet. Ik weet niet . 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 materiaalnuttig 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 n.a.v. de
nota de volgende vraag gesteld:'1.1
Kan 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!!

Met vriendelijke groet,

lei.~
e-mnilr ~teminiennrnl


