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Cees,

Aanvullend de info vanuit ZN zoals gevraagd, in essentie materieel overeenkomstig met terugmelding via tel gesprek

Verandert met mgn overwegingen en advies.GIoet'aar in andere bewoordingen.

Ruud

Verzonden met BlackBerry Work
(ww w . bis c k ba

rry.wim )

Vent Kerkhof, May van de (ZN) &

Datum: donderdag 17 okt. 2019 7:54 PM
Aawt Splitthoff, Ruud (WVL) &

Kopie: Beuting, Diana (ZN) &

Onderwerp: Melding granuliet
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Hi Ruud,

Vandaag vroeg ie me inzake de kwestie'melding granuliet'nog antwoord te gave op 2 vragen.
1. Om welke reden is de meld ng speonek afga ezenz En
2. Wat is er nodig om de meldino wel toepasbaar te kunnen verklaren?

De feiten
Op 10 oktober j I. is door Brabob een melding i h k v het Bbk gedaan voor het toepassen van 100 Doo ton granuliet in de plas "Over de Maas . Deze melding moest uiterlijk 17 oktober
2019 om 12 oguur beoordeeld zi n. Het Bbk voorziet met in uitstel van deze wette li ke termgn.

Op grond van het'memo granul at van 10 oktober jongstleden van de DG WB, is de aangeboden parto granuliet getoetst/beoordeeld als grond. Door de adviseur (Schreurs
Milieuconsult) van de ontdoener, is een rapportage d d. 09 oktober 2019 aangeleverd in deze rapportage staat herhaaldelgk dat het gehalte orgamsche stof mhil is. liet bevatten van
deze stof is een van de hoofdcntena zoals gesteld in de definitie van grond in het kader van het Bbk (het moet bg toepassen voorkomen in gehaltes als van natura voorkomend in de
bodem).
Op baas hiervan hebben wij als bevoegd gezag, gemndudeerd dat gra noriet derhalve niet voldoet aan de defimtie grond. De melding wordt hierdoor als met toereikend beoordeeld.

Antwoord op vraag 1:

Antwoord op vraag 2:

tot een oploss ng kunnen komen gezamenlgk. Nogmaals staat het aanbod om snel in gesprek te komen om oploss ngsnchtingen verder te verkennen. Hartelijke groet,

May


