
Van:
Verzonden:
Aan:
onderwerpt

(Rs)
maandag 3 februari 202013:16

(Frans) - DGRW
Re Vraag minister LAP / Granuliet

herken ik niet. Met W je ~?

327

Van: — DGRW ~teminienw.nl&
Verzonden: maandag 3februadi 202013:09
Aan: (Rs) & tarwe.nl&

Onderwerp: FW: Vraag minister LAP / Granuliet

Zie hieronder

Verzonden mei BlackBen3? Work(www.blackberrv.com)

Vnn: " - DGMIv

Vetzondenz 3 feb. 2020 12:11

Naast - DGRW" ~minienw.nt&
Ce: ' DGRW"

Ondeznsezpt RE: Vraag minister LAP / Granuliet

DGMIa

tja llo~,
In overleg met RWS kom ik tot de onderstaande tekst.

Kun je er zo mee uit de voeten?

Nog een kleine kanttekening... mijn afdelingshoofd heeft nog niet gereageerd. Zij is vandaag afwezig ivm
dan stuur ik die asa p door.

Mocht er van haar kant toch nog een nabrander komen,

Hartelijke groet,

Telt+al~

Van: - DGRW~faminienw.nj&
Verzonden: vrijdag 31januari 2020 11:35
Aan: — DGMI &

CC: — DGRW&

Onderwerp: Vraag minister LAP / Granuliet

Cwmjnienw.nj&
Cmminienw.nj&

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 Het is een restproduct van de productie van granuliet. Ik weet niet of 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 gemeenti
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: ~

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,

iel.O~
e-mailr ~rlminienrennl


