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Aan:
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donderdag 29 november 2018 09 46
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Vani (ON)
Verzonden: woensdag 18 april 2018 15:00
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Antwoord RWS granufiet
Thanxfl Zonnige groet
Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 18 april 2018 14: $8

(ON)
OC: (WIIL)
Onderwerp: RE: Antwoord RWS granuliet
Hol
lk b~ed)P

Gelakt o.b.v. art. 10.2.e ('1.1

art. 11.1

Vani (ON)
Verzonden: woensdag 18 april 2018 13:54
Aan. (WVL); (WVL)
cc:~ (ON)
Onderwerp: RE: Antwoord RWS granuliet
~Ha go

Grz. H
Vani (WVL)
Verzonden: woensdaq 18 april 2018 13I52
Aani (oN);
CC: (ON)
Onderwerp: RD Antwoord RWS granufiet

(WVL)
art. 11.1

art.ll.l

Vani (ON)
Verzonden: woensdag 18 april 2018 11I39 art. 11.1Aan~~ (WVL); (WVL)
OC (ON)
Onderwerp: FMR Antwoord RWS granuliet
Collega'.

van: [maifhx~oekkergroefLN)
Verzonden: woensdag 18 april 2018 tli34Aan~(ON)'raniet-impwcnl
OC: (ON); (ON)
Onderwerpt RD Anbvoord RWS granuget
Geachie
Dank voor uw antwoord.
Gezien de historie van de toepassing van dit materiaal en de p racedentwerkmg die uitgaat van uw standpunt zullen wi) Ls m. Graniet Import Benelux BV uw schn)ven nader laten beoordelen.
Wii komen hier graag bmnenkort op terug.
Met vnendeliike groet,

(Directeur Dekker Futerra (+31(O) ) 432(0)~ (

Hoofdkantoor
(

Waalbandifk 140$318 Orendoom
)
Postbus 6073 4XO HB Tlel (+31(0)344 579999 ( www dekkergroep nl )
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Van (ON) (malfto~iws,nf)
Ven onden; woensdag 18 a pro 2018 858



(ON)

graniet-import.nl

«Sd& Iiei g Mmr «»Btu 4

WP
Dekker

Aani Willem longsma ~gekke rgroep, nl &

CC (ON) Gbiws.nl&; ~G«dekkergroep.nl&; Gblws,nl&

Onderwerp: RE. Antwoord RWS granuliet
Beste
In aanvuglng op uw overleggen met Handhaving hier nog een korte reactie vanuit vergunningverlening. Ik begrijp dat u ook een bijgestelde reactie heelt gekregen van en/of vanuit
Bodem+.
U verwijst voor de toepassing van granuliet naar de nota bodembeheer, echter volgens het geleverde certificaat zou de kwaliteit klasse AW zijn, Daarmee valt de partij formeel onder het generieke
kader en niet onder de nota bodembeheer.
vanuit Ri] kswate rstaat hebben wij ervaringen met dit materiaal granulie t In opparvl aktewater en zl] n wij van mening dat dit niet nuNig en functioneel is. voornaamste reden la het cogoidaal 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 e rook een risico dat er een negatief effect optreedt, welke
onomkeerbaar kan zijn. Drt voldoet niet aan de zorgplicht.Meerdere 

]aren geleden is in het kader van het project Twente kanalen al besloten dat granuke t niet voldoet aan de zorgpkcht ook al is het mil i euhygmnisch "schoon".
Daarbij zijn er ook twijfels hoe het granul i e t gaat reageren als het eenmaal toegepast zou rijn. Stel 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 bhlvende natte omstandigheden. Uit ervanng met slib weten wij dat zand en dergehjk door het shb heen takt en boven op de
aanvuglng bhlft liggen. Ous de f»ne fractie bhlft bovenop en de zwaardere fractie zakt naar onder. Eht zou niet wenselijk zijn.

W» zijn van menmg dat granul i e t voor toepassing in droge infrastructurele werken goed geb rurkt kan worden maar in oppervl aktewater nr at. Toepassen van granuhe t in een zandwinplas gaat voorbil aan
de bedoe hng van de Handra ikmg voor het vullen van drepa plassen met (gebi edseigen) maten aal. De Nota maakt al een uitzondermg op het ge b i edse igen materiaal maar granuhel past ni et In de
gedachtengang en voldoet niet aan de zorgplicht. Er wordt natuur ontwikka I d en dit materiaal willen we als wa terbe heerde r niet In z end w«plassen ontvangen.
Metvnendeliikegroeten,

Van: [maeto:~Dekkergmep.nl]
Verzondeic vr»dag 6 apnl 2018 14: 10
Aani (ON)l (ON]'O

(ON)I
Onderwerp: RG Antwoord RWS granreiet
Beste~
Na vandaag tweemaal overlegt te hebben met handhaving, bhjft de me l d mg voor het toepassen van granul i e t niet toereikend.
Het standpunt van RWS Is dat onder de zorgphcht er een nsico zit op vartroebehng door toepassmg van het granuhat, dit is m» mondehng gemeld.
In onze nota bodem, welke door RWS is vastgesteld, zijn parameters opgenomen waar tijdens het toepassen van materiaal het doorzicht in de plas aan moet voldoen.
Dit monitoren wij. 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 K de Nota Bodem functioneert heeft In och dat door mom ton ng de kwah te i t van o a, het oppervl akte water wordt bewaakt.
De huidige houding van RWS doet naar mijn idee afbreuk aan deze systematiek en aan het vastste l lmgsbesluit. Waarom ni et aan de torg plicht wordt voldaan heb ik slecht mondehng van handha« ng te
horen gekregen.
Ik wil u vragen om, ter toetsing, de motivering van het niet voldoen aan de zorgplicht in geval van toepassing van granul i e t in de Honswijka rpl as onder BBk, Nota Bode m beheer, op schnft te stegen en
ons toe te zenden.
Metvnendeliikegroet,

I Directeur Dekker Futerra
I
+31(0 I +32(0)~ I

Hoofdkantoor
I

Waalbandiik 14053/B Ilzendoom
I
Postbus 6073 4KO HB Ti el I +31(0)344579999 ( www dekkergroep nl I
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Dekker

Van:~(ON) Imailto~tws.nf]
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 11 25
Aani Dekkeraroeo.nl&; rws.nl&
Onderwerp: RE: Antwoord RWS granuhet
Geachte
Als het goed is heeft inrdddela hierover contact met u opgenomen.
Mocht dit niet zoal]n~auraa ik aan )rem even te bellen (vandaag vrij.maandag weer aanwezig)
Met vriendelijke groeten,M.

Van :

[mailto~Dekkergroep.nl]
Verzonden: woensdag 4 apnt 2018 17: 15
Aani~ (ON); (ON)
Onderwerp: FW: Antwoord RWS granuliet
Geachte
In aanvulhng op eerdere mails, en omdat Ik u telefonisch niet kan bereiken, het volgende:
uiril hebben de he I pde s k Bodem+ nog de vraag voorgelegd in hoeverre het mate di aal granuh e t wordt gekenschetst als grond.
Onderstaand vindt u het antwoord van Bodem+. HI en n word gesteld dat granuhat voldoet aan de definitie grond en als zodanig kan worden beoordeelt.
Gezien het AW materiaal Is gaan w» er vanuit dat dit materiaal dan ook toepasbaar is in de Honsw»ka plas.
Graag uw reactie op deze mail of op de melding.
Metvnendelilkegroet.

I Directeur Dekker Futerra
I

+31(0) I 432(0)~ I

Hoofdkantoor
I

Waalbandiik 1405318 Ilzendoom
I
Postbus 6073 4KO HB Ti el I +31(0)344 579999 ( www dekke~rroep nl I
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van: miorrms cp ntwviDzee ni c dformat cpuntwvlourroi
Vemen den; woensdag 4 april 2018 1SBB

Aan ;

Ondcnvera. A t«oord op uw vraag met ir 18 04 0212G«chic~,
oo Ocec.ietg 1344 hecft u ccn v ssg sa dni g«teld
Dev &&g dieu ons stelde«4s:
Ia getild heeft er «n oublicctieoo dewcbs te gast&c van 3« tcmovcm/Aeentschcp nl dv«een uitdo csk cn h« prdductgrcnuuet De uitdo aak ls dat g analist aaneencrkt wordtals boden/g ond.
G cnul ct is ccn areduct wat vrijkomt bij het ba en veme ken van 8«todc locsti~ Graniet I port teAnuterdam. Hclis «nlrl ~Iachtig materiaal.
Dcrc u ts p r a c k kan ik «et vind«da internet. Mijn vraag is om d«e te doen toekom«
In antwoord da uw vraag g««wil de volg«de informatie
Vcrmoeddilk doelt u do hetovcrzrcht van urtvoaringsvrcsgstukkcn rond het 6«luit bodemkwalii~it htips//wwwbodemplus nl/onderwerp«/wct rcgdg«ing/bbk/publicst «/overzicht«ml«i«/(agc«vraagstuk 328 gaat over
g ra d u i I et)
Verder hebben wij bil eerdere vragen over gr analist san onie hdodes k het volgende antwoord gcge en;
Grani ~I«ndlooksangcd idtalsgranulietlbcIreftf»n«nd(fractec2mmlcfkcmshgvsneranietmilncninend«andcreEngelandenuocrwcecn Graniettsndkanookvoorkomcnals restproductbii dewinningofbe erkine an
gran et Grsn ctiand b«tast ovcrwcgend u t hei mineraal kwarts. liet mstcnaal heeft een iamenstelling in cen crhouding cn met esn structu r zoals deze in de boden van nat re wordt aangetroffen en voldo« daarmee ssn de
dcf nl lieven grond, «I~ het materiaal niet meer dan 20 gewichisprocentcn ba at In de
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Ge mul iet wordt gecerbfi c card onder de BRL 9321. D I Is cen product cerbf l c a at. Uitgangspunt h erbij Is dat het are nul iet afkomstig I 4 van e\n industriela winning waarbij ha materiaal wordt gewonnen of vrijkomt in cen
bchccrst proces. Het betreft niet materieel dat vrijkomt hij werken van sanering of ondw houd van (water) bodem Industriemnd ( gran liet) heeft een nat urlijke herkomst en komt uit cen ongeroerde boden Dp basis van het
geologisch doisier ken een uitspraak worden gedaan over de kwalitiat van het nmtcnaal dat wordt gewonnen De BRL li niet van toepassing op materiaal detam ander ~ bewermng haft ondergaan dan ichm den waren ot
breken
0 tgangspu t voer hete dertoek van de samensteHine Ihet enalvswrakkct) verwijit de BRL naar standaard pakket lotti dat n geiammdilke uitgave van SIKB, NBN cn Bodega weergtgcvcn Dp dc webiite van SI KB kunt u d t
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Waa ook rekening mec gehoudcn moet wo den is de zorgplicht Bclangrtjk hierbij li: wat is het ultlooggedrag va hm gran eisend det toegepast gaat wo den, ondc welke sltua lia gaat het toegepast worden ikon w eventueel
u ti oging plaatsvinden) en wat ii de achtergrondkwall tel t van ba lum op de toepa ringt lp«abc (a l 4 ba riem zou kunntn uitlogen, maar ter pl e a tse van de toepass Ings loc ati ~ li sprake van een verhoogde achtcrgrondcon centra t»
aa bariumlnwelkennlc sdleutlogingdanvanbdangl
Ten stutte mwke w I nog op dat bij het we ken in en alert etza d ekem 2 gehouden nwet wordenmet het risico dat

daf lnstedeeltles
mn het nwter aal inhalee baar (klwner de 50 micro ete ) of «pi abel (klwner dan

10 mlcrometc ) ziln. R«p rebel knsta»il k arts kan een risico voordegaondhwdse en.
W j wtrouwcn erop dat w» uw vraag hiermet neer tevredenhwd hebben bmntwoord Voor tvtnt els crvolg ragen kunt u contact opnemen v a onderstaande contaclgege ens.
Met r endm Ika groet,
Rukt ateritaat
Hdpdeskeode 4
ogg - 79 77 102 (en Ir es daarna oph e 2) (op werkdagen turtcn 9 00 en 12 00 uur) www rvnl eefomgunng nl/hel pdesk/slim/hel pdes kformuli er/
www bodemplus nl
Di&Immer.
W j stro en «naar een zo juist en vogw! g nagel )k antwoord te gm en Desondanks bmtaatcr alt jd «n kans dat ha antwoord, bijvoorbedd door onveH«hge gnlevens blj de vraamtmling, n algeheel correa of voRed g m Wu
ku nen daarom sean eens p akdrlkhud aanvaarden voor de beshssingen die op bas s van onre antwoo den wordm eenomen.
Dit bericht kan mformabe bevatte dr ~ nr at voor u N bestemd I dien u n el de eead esseerde bent of dit bericht abusrevelijk aan u re toeeezonden, wordt u verzocht dat aan de afzendt te malde e het bencht te vc wijde en De
Staat aanvaa dt sean aanzprakdrllrheid voo schade, van welke aard ook, d e verband houdt met ris reu s verbonden aan het elektronisch verzaden van benchten.
Tas~s gtm yco taini fo bo th t inotmtc dedforyo Ifyou e ottheadd aseeorrftms~s ge zsc ttoyoubymst kayoua e m cstedtoi fo mthcsc dwa ddeletethcmaz euTheit te ccepb o

bltyfo d aeeof yk d 4 It ef therizkz h c ti thesis t o «t arno ofmm e s.

Metvnendeliikegroet,
p rojectmanaga r Grond voor hannnchting

( 431(0)6~1 431(0)~ I Ren wazig op wo I

Hoofdkantoor ) Wee)band»k 1 4053 I B llzendoom
)
Postbus 60734000 HB Hiel

(
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