
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 9 april 2018 13:58

FW: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 446408.0
procescertificaat.pdf; Melding 446408.0.pdf

06

En nog de mail van ~met bijlagen.

Van:
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 16: 26
Aan: (WVL); (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 446408.0

Beste

Genoemd granuiiet, erkenning 9321 staat op certificaat,(industriezand,industriegrind)

maar op de melding staat dan geen granuket maar noordse leem

antwoord helpdesk op bais van eerder gegeven antwoorden gaat het over granulietzand zand,kwarts en fijne fractie zand die kan gaan stuiven

heb ook (te groot bestand om te mailen met allerlei foto's ) van werken waarin dit dus wordt toegepast als noordse leem, zat bij de melding
)lijkt helemaal niet op zandig of steenslag oid,maar inderdaad op vette kleiig of leem

Dok daar zie je vertroebeling in het water van het lemige witte spul ...

Lijkt eerder mij

groetje

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 15:54
Aan: (WVL); (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 446408.0

Op de vooravond van het weekeind vind tk

Ik zou denken dat

Verstuurd via Iphone.

Van: (WVL) arws.nl&
Datum: vrijdag 06 apr. 2018 3:48 PM
Aan: (WVL) & arws.nl&
Kopie : (WVL) & a rws.nt&,
Ondernerp: RE: Nieuwe meldmg voorgenomen toepassing 446408.0

(WVL) arws.nl&

En nogmaals

In het antwoord spreek)e over zandig matenaaP

Nu eerst maar weekend

groetje

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 15: 04
Aan: (WVL)
CC: (WVL); (WVL)
Onderwerp: RE: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 446408.0

Ik vind

In het helpdeskantwoord dat ik gisteren gegeven heb, heb ik verwezen naar ons overzicht van uitvoenngsvraagstukken en tevens een kopie van een
eerder antwoord meegestuurd (waarin we ervan uitgaan dat dit matenaal als grond gezien kan worden). Basis voor het antwoord is een uitspraak die in
2009 door de toenmalige werkgroep Grond lk Bagger is gedaan over de status van het materiaal. Achtergrond daarvan is dat bij natuurkjke verwering van
graniet ook grond ontstaat (zand/klei in de Nederlandse bodem is immers ook verweerde graniet). Destijds is het vraagstuk ingebracht door Intron, mogelu
de CI van enkele van deze producenten van dit materiaal.



In de taskforce bes roken omdat deze korte tijd later opgeheven is. Ik weet niet

Aan de andere kant vind ik

Groet

Van:
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 14:27
Aan:
CC: (WVL); (WVL)
Onderwerp: FW: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 446408.0

Beste~
Ge/et op helpdeskantwoord over granuliet »&betreft dus geen kwarts zand oid»»maar noordse klei/leem (productnaam)

Zie hieronder .ze brengen noordse klei/ leem onder erkenning op de markt als grond

tk heb dus sterke twijfels

9. Milieuhygienische verklaringen
Milieuhygienische verklaringen: Erkende kwaliteitsverklaring
Naam Producent Graniet Import Benelux B V.
Rapportnummer IZG-039/1
Erkeningsnummer 1234
Milieuhygienische verklaringen: BSB Granuliet IZG-039-2.pdf
Referenties toepassingen Noordse Leem t-m
2017. pdf
Kwaliteitgegevens bestand:

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 14: 14
Aan: (ON)
Onderwerp: RE: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 446408.0

Granietklei / Noordse klei / Noordse leem is een natuwpro duet afkomstig van de granietsteen die wordt gewonnen in Noorwegen
De granietsteen gaat als halflabricaat naar Amsterdam, waar het wordt verwerkt tot steentjes met afinetingen welke geschikt zijn voor de beton- en asfitltproductie.

Toepassingsgebied BRL 9321
Industnezand en/of (gebroken) industriegrind is bedoeld om te worden toegepast als grond binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Om materiaal onder deze beoordelingsnchtkin te kunnen certiliceren dient het afkomstig te zijn van een industriel winning waarbii het materiaal wordt gewonnen of vrijkon
in een beheerst proces. Het betreft niet materiaal dat wijko
Industnezand en/of (gebroken) industriegrind heelt een nat
worden gedaan over de kwaliteit van het materiaal dat wor
Deze beoordelingsrichtlijn is niet bedoeld u/or materiaal d
onder deze beoorde-lingsrichtkin is niet toegestaan.

Klei, teelsarde, mstensal afkonstig uit deklagen, flugsand ea de
hersoduceerd uit se-steentet

Volgens mij

ria dit even intern teruajeaaen want dan klont de erkenmn

groetje

Van: (ON)
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 13: 34
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Nieuwe melding voorgenomen toepassi

Gaat om deze melding.

(rijkswaterstaat Dost Nederland
06



Verzonden mct BlackBerry Work (www.blackberrv.com)

rws.nl&Vnn: (ON)
Datum: woensdag 04 npr. 2018 I:21 PM
Anni (ON) & i&rws,nl&, (ON)
Onderwerp: FW: Nieuwe meldmg voorgenomen toepassmg 446408.0

oirws.nl&

Wat te doen?

Groet

meld untbodemkwaliteit.nl]Van: Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit
Verzonden: woensdag 4 april 2018 8:28
Aan: Omgevingsloket Online (WVL); ON Meldpuntbbkrwsoostnederland
Onderwerp: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 446408.0

4-Rijtowaretsuat
slllllnidr nlll fllfnnovnllvMI iiillnll

Geachte heer/mevrouw

Bij deze ontvantlt u een nieuwe rmlding met numnwr 446408.0. De melding is ingediend door
en/of De melder heeft aan deze melding het kenmerk Futerra4053JB meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op
de locatie Lekdijk, Tuil en 't Waal.

In de bijlagen treft u alle m Idingsinformatie aan. De melder heeft 2 bestand(en) aan de melding toegevoegd, die vanwege de onwang niet per
mail kunnen worden verzonden. Deze bestanden kunt u hier inzien:

BSB Granuliet IZG-039-2. pdf
Referenties toepassinaen Noordse Leemt-m 2017.pdf

U dient hiervoor uw gebruikeisnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de rrelding niet correct is of dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat een melding anderszins niet voldoet aan de
vereisten van het Besluit bodemkwaliteit, dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te cormsiniceren. Het meldsysteem ondersteunt
deze communicatie niet. De melder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding. Wij verzoeken u de rrelder
eventuele wijzigingen/aanvulhngen via het meldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze melding heeft het systeem de volgende zaken
geconstateerd :

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettehjk verphchte velden zijn ingevuld. De inhoudelijke correctheid van de ingevulde velden is niet gecontroleerd, dat is een taak voor
het bevoegd gezag.

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze melding aan deze melding te
koppelen. Daarvoor dient u in te londen in het systeem.

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen kenmerk. Tevens kunt u in een memoveld uw bevindingen
opnemen. De volgende statusvelden staan tot uw beschikking:

Indicatie 'Volledig'Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Goedgekeurd'Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Ingetrokken door melder'Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Partij is toegepast'Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Administratief afgehandeld'Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht houden in het veld'Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld'Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart'Ja/Nee/Onbekend)

Met vnendelijke groet,

Meldkarrer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd.

Disclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelcke
volledigheid noch voor de tijdige verzending en ontvangst van dit e-mailbericht en mog

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. Rijkswa
mail or any attachments, nor for any delay in receipt.




