
Vani
Vertonden:
Aan:
CCI

Onderwerp:

(ON)
woensdag 16 april 2016ORSB

(ON);
RE, Antwoord fiWS granuget

(ON)

009. BIJLAGE

Gelakt o.b.v. art. 10.2.e
Beste

ln aanvuglng op uw overleggen met Handhaving hier nog een korte reactie vanuit vergunnlngvertening. Ik begrijp dat u ook een bijgestelde reactie heeft gekregen van
Bodem+.

en/of vanuit

0 verwijst voor de toepassing van granuhat naar de nota bodembehe e r, echter volgens het geleverde certificaat tou de kwah te i t klasse AW zijn, Daarmee valt de partij formeel onder het geneneka
kader en niet onder de nota bodembeheer.
Vanuit Rijkswaterstaat hebben wij e rvsnngen met dit metc riaa I granulie t in oppervl akte wa ter en zijn wij van me nmg dat dit niet nuttig en functioneel is, Voornaamste reden is het zogoidaal gedrag van
het materiaal en de mogelijke negatieve invloed op de directe omgeving (met name ook voor vissen). Door dit In een proef te doen is er ook een risico dat er een negati ef effect optreedt, welke
onomkeerbaar kan zijn. Drt voldoet niet aan de zorgplicht.
Meerdere 

]aren geladen Is in het kader van het project Twente kanalen a I besloten dat g ra nuhat niet voldoet aan de zorgplicht ook al is het ml li euhygig nl ach 'schoon".

Daarbij zijn er ook twijfels hoe het granul i e t gaat reageren als het eenmaal toegepast zou zijn. Ste I dat dit materiaal toegepast wordt en er daarna een volgende partij bovenop toegepast gaat worden,
hoe gedraagt het fijne materiaal (als zwevend stof) zich dan onder blijvende natte omstandigheden. Uit erva n ng met slib weten wij dat zand en d erge h)k door het slib heen zakt en boven op de
aanvugmg blijft hgge n. Dus de fijne fractie bhlft bovenop en de zwaardere fracbe zakt naar ander. Dit zou niet we n schik zijn.

Wil zijn van menmg dat granuliet voor toepassing in droge infrastructurele werken goed gebruikt kan worden maar m oppervlaktewater niet. Toepassen van granuliet m een zandwmplas gaat voorbil aan
de bedoe hng van de Handreiking voor het vullen van diepe plassen met (geb i edseigen) maten aal. De Nota maakt al een uitzondenng op het ge b i edse igen maten aal maar granuliez past ni et in de
gedachtengang en voldoet niet aan de zorgplicht. Er wordt natuur ontwikka I d en dit maten aal willen we als wa terbe h eerder niet in zand win p lassen ontvangen.

Met vri ende lil ka groeten,

Van: [mai~ltm ~gekkergroep.nl]
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 14:10
Aan:~.. ~ON ;~ ~ (ON); ~rlraniet-import.nl
CG (ON)l
Onderwerp: RR Antwoord RWS granuliet

Beste~
Na vandaag tweemaal overlegt te hebben met handhaving, bbjft de melding voor het toepassen van granuliet niet toereikend.
Het standpunt van RWS is dat onder de zorgplicht er een n s i co zit op vert roe betr ng door toe pass mg van het granuh at, dit is mij mondeh ng gemeld.
In onze nota bodem, welke door RWS is vastgesteld, ziln parameters opgenomen waar tijdens het toepassen van materiaal het doorzicht in de plas aan moet voldoen.
Dit monitoren wg. Ook het voorstel van onze zijde om in gezamenlijkheid tijdens het toepassen van dit materiaal de situatie van het zwevend stof te beoordelen vond geen gehoor.

De systematiek waarop onder het BB R de Nota Bodem functioneert heeft in zich dat door moni ton ng de kwah te i t van o a. het oppervl akte water wordt bewaakt.
De huidige houding van RWS doet naar mrjn idee afbreuk aan deze systematiek en aan het vastste l hngs besluit. Waarom ni et aan de zorgplicht wordt voldaan heb ik slecht mondehng van handhavmg te
horen gekregen.

ik wil u vragen om, ter toetsmg, de motivanng van het niet voldoen aan de zorgplicht in geval van toepa samg van granuhe t in de Honswil ka rpl as onder BBk, Nota Bode m beheer, op schrift te stellen en
ons toe te zenden.

Metvnendelilkegroet,

(Directeur Dekker Futerra (+31(0) I +31(0)3~ I

Hoofdkantoor
(

Waalbandiik 14053 IB lizendoom
(
Postbus 60734000 HB Ti el (+31(0)344 579999 ( www dekkergroedsnl )
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Vani~ (ON) (mailto]~rws.nl)
Verzonden : v rii dag 6 a p nl 2016 11 25
Aani ~gekk~er roe .nl&;

Onderwerp: RE: Antwoord RWS granuhet
(ON) rws.nl&

Cwadrte

Als het goed is heeft inrriiddels hierover mntact met u opgenomen.
Mocht dit niet zo zijn dan raad ik aan hem even te bellen (vandaag vrij...maandag weer aanwezig)

et vriendelijke groeten,

Vani [madkn~gekkergroep.nl]
Verzondeni woensdag 4 aprf 2016 17: 15
Aan:~ (ON); (ON)
Onderwerp: FW: Antwoord RWS granuliet

Gea«hts
In aanvulhng op eerdere mails, en omdat ik u telefonisch niet kan bereiken, het volgende:
Wl] hebben de he I pdeek Bodem+ nog de vraag voorgelegd in hoeverre het materiaal granul i e t wordt gekenschetst als grond.
Onderstaand vindt u het antwoord van Bodem+ . Hierin word gesteld dat g ra nul iet voldoet aan de de fmitie grond en als zodanig kan worden beoordeelt.
Gepen het AW materiaal Is gaan wij er van uit dat dit materiaal dan ook toepasbaar Is in de Hen sw ljke plas.

Graag uw reactie op deze mail of op de melding.

Metvriendelijkegroet,

(Directeur Dekker Futerra (+31(0) I +31(0)3~1
Hoofdkantoor

(
Waalbandljk 14053 IB lizendoom

)
Postbus 60734000 HB Ti el (+31(0)344 579999 ( www dekkergroep nl )
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Onderwerp Antwoord op uw vraag mel 413 04 0212

Geachte~
Op 04O4 2013 1344 heeft u een v aag aa ons aesteld

De v g d e u o s stelde w s :
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Verder hebben wij bii eerdere vragen over granul i at aan onre helpdesk het volgende antwoord gage err
aranl elza nd look a a ngedui dt als g a nu)iet) betreft fqn zand (fra cbe «2 mm) afkomab g van gran elmljnen in onder andere Engeland en Noorwegen Gra nl elza n d kan ook voorkomen als ras tproduct b j de w rmt ng of bewerking van
a anieLGra etzandbestaatove weaenduthetiw e aal kwa ts Hetmate aal heefteensamenstelu 4 neenve houdmgu eten at uctuurzoalsdezemdebodemvannatu ene dtaanget offenenvoldoetdaa meeaande
debmueva a ondm te het mate iaal n etmeerda 20guwchtsprocentw bevat defra«he 2 mm
Ga ul at wo dt gecwhficeerd o d» deBRL9321 D t is een product ca bficaat Ultganaspu t h erbu is dat hetgranuhet afkomstig is van een i dustndew nmna waarbil het matenaal wordt aewonnen of vnlkomtineen
behee stproces Hetbet eftnietmalenaaldatvrilkomtbilwe kenvonsa eringofo derhoudvan(wate )bodem I dustnezand(ara vliet)heefteennatuurlilkehe komstw komtu tee onge os deboden Op bas svanhet
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Waar ook rekenmg mee gehouden moet worden n de zorgphcht Belangrijk hierbij is wat is het uitlooggedrag va n het g ra ni etzand dat toegepast gaat worden, onder welke situatie gaat het toegepast worden (kan er eventued
ui t( ogmg o l aatsvmden) en wat is de a chtergrondkwali te t van banum op de toepa s s inga l oca ba (als banum zou kunnen uitlogen, maar ter pl a a tse van de toepa sa m gs locatie is sprake van een verhoogde achtergrondcon centra be
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RVM te t t
Hd ades k Bodemt
Daa -79 77 102 (en Hes daarna opbe 2) (op werkdagen tussen 9 00 en 12 00 uur) www rwsleefomge ng nl/hel pdesgslim/helpdeskformuher/
www bodemplus nl
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Th 3 massage may contain informabon that s net intmd d for you If Wi a e not the addremm or If th s massage w s cent toyou by m stake you are req estm to nform the sander and de)ets the massage The State accepts no
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Metvnendelijkegroet,

(
pro)ectmanager Grond voor hennnchting
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