
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Cabontrup.com&
dinsdag2juli 201915:09

ILT; splitthoff, Ruud (WVL);
Lavolkerwessels.com

Re: Documenten & communicatie Granuliet volgend op meeting 1 juli 2019

— DGMI

Dag allen,

Kleine correctie. Het I LT stuk circuleert vanaf 19 november 2018. In de mail staat per abuis 19 november 2019.

Met vr gr,

On 2 J ui 2019, at 13:59, bontru .com&wrote:

Geachte

Zoals gisteren besproken.

Voor de duidelijkheid hebben wij hieronder in het kort de vier belangrijkste momenten van afwijzing
door Rijkswaterstaat handhaving op een rij gezet:

1. Mail van RWS Handhaving — Afwijzing Honswijkerplas (Visser, 18 april 2018)
- Zie bijlage 1

2. Mail van RWS Handhaving — Afwijzing Over de Maas (Dorgelo, 30 mei 2018)
- Zie bijlage 2

3. Mail van RWS Handhaving — Motivatie op basis van ILT juridisch intern memo (19 Nov
2018) — Zie bijlage 3 (in deze bijlage is de begeleidende email van 7 mei jl.
toegevoegd)

4. Mail van RWS Handhaving — Afwijzing Over de Maas (19 juni 2019) op basis van concept
notitie granuliet - Zie bijlage 4

Kort samengevat is de historie van meldingen en argumentatie bevoegd gezag als volgt:

Granuliet is voor het eerst geweigerd op 27 maart 2018 bij de melding voor toepassing in de
Honswijkerplas. Dit was aanvankelijk op basis van het vermeende colloidale gedrag (zie bijlage 1).
Bij de melding voor de toepassing in GBT Over de Maas (bijlage 2) werd het materiaal bestempeld
als 'granietslijpsel', als 'bouwstof', als 'afvalstof uit het buitenland', werd gesuggereerd dat het
asbest kon bevatten, dan wel andere schadelijke stoffen zoals barium, en werd gesteld dat de
certificering niet in orde was. Ondanks dat GIB herhaaldelijk bestaande en nieuwe bewijsvoering
heeft aangeleverd, blijft RWS handhaving de toepassing weigeren, zij het met steeds wisselende
onderbouwing. In een intern advies van ILT (zie 2'eel bijlage 3) is er geen sprake meer van
(bijvoorbeeld) een asbestrisico, maar wordt nog steeds gesproken van 'granietslijpsel'. Dit vormt in
dit intern schrijven de basis waarop beoordeeld is dat het een bouwstof betreft en het BRL
certificaat ontoereikend zou zijn. Deze onderbouwing is incorrect, Granuliet is geen "granietslijpsel".
Dit stuk circuleerde echter al sinds 19 November 2019 binnen gevoegd gezag, wordt gezien al

feitelijk correct en is zelfs formeel ingezet (zie email 7 mei 2019, 1 deel bijlage 3).

In de meest recente melding is de toepassing geweigerd en is een conceptnotitie als onderbouwing
meegegeven (zie email in bijlage 4). In deze conceptnotitie zijn een aantal eerdere aantijgingen
(barium en asbest) ingetrokken en wordt het materiaal in ieder geval geen granietslijpsel meer
genoemd. Er worden daarnaast echter een aantal nieuwe (ongefundeerde) argumenten
aangedragen, zoals de vermeende aanwezigheid van aromatische koolwaterstoffen, de vermeende
schadelijkheid van flocculant en de erosiegevoeligheid. Onze reactie op de conceptnotitie, zoals
zojuist ook gedeeld met Dhr Lapre volgt in een volgende email.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
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