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Hoi Cees,

Informatie Bontrup:
Onderstaand de terugkoppeling van het tel. oesorek va n ZN (via de adviseur daar) met
mijn verzoek door~ op de ma I g zet.

over het afwgzen van de melding vh toepassen van Granuliet. Op

In essentie komt het erop neer dat ZN in dit telgesprek aangeeR dat
A. granuket geen grond is, mede vanwege geen organische stof;
B. de verstrekte verklanng van de DG WB aan de DG RWS over het standpunt dat granuliet als grond kan worden toegepast niet toereikend te vinden en dat een "instructie" nodig is in de lgn

DG RW 9- H)D ZN etc.
C. een onderzoek naar)enge termgn effecten op de grondwaterkwalte t nod g ordt geacht, mt te voeren door TNO, Deltares en/of RIVM.

Verder is vastgesteld dat granuliet voldoet aan de afgesproken onderzoeken (PFAS, PH, cogodiaal gedrag en milieustandaarden).

Ik heb eerder op de dag aan ZN (May) gevraagd aan te geven per mail wat:
& De reden is voor afkeunng van de melding
& Er nodig is voor goedke urm g
Daarop heb ik (nog) niets gehoord.

Informatie WVL:

De mening van- is dat gra nu)iet als grond kan worden toeoepast:
a. Andere grondsoorten zoals Maaszand en Veluwe stuifduinzand hebben 0 '/ organische stof en worden beschouwd als grond.
b. Memo van DG WB aan DG RWS en vervolgens aan ZN dekt de instrucbebehoeRe af en klopt met de gemaakte afspraken met beleid en eerdere communicatie naar het bedrgf.
c. Een ondemoek naar lange termgn effecten is nooit onderdeel vh gesprek of de te leveren informatie geweest. Van ander grond materiaal is er dergelijk onderzoek ook met geweest en het

matenaal is eerder toegepast.

Mijn overwegingen:

- in dit geval ZN - voor diepe~)assen (zeker ook na de Zambia uitzending) die zorg delen ook beleid en WVL in geneneke zin;
- ik volg echter met~
Miin advies aan jou

Groet

Ruud
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V endelftke groet,


