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Hoi May

Dank vd inth.

lk heb Cees al eerder verdaag geihformeerd over de terugkoppeling vanuit Bontrup na te) gesprek van deze met ZN hierover

Naar aanledmg van ons eerdere overleg 3 weken geleden en 3hoeksoverleg ZN-Bontrup-WVL zijn en toen agpraken gemaakt over 4 miletbaspecten ende memo grondverklarmg vanuil DGWB via DG
RWS. Dn stukken zgn geleverd, voormver k kan overzon.
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Hi Ruud,

Vandaag vroeg Ie me inzake de kwestie 'melding granuliet'og antwoord te geven op 2 vragen.
1. Om welke reden is de melding speofiek s En

De fe ten:
Op 10 oktober) I. is door Brabob een melding i h k v het Bbk gedaan voor het toepassen van 100 000 ton granuliet in de plas "Over de Maas". Deze meld ng moest u te dik 17 oktober 2019 om
12.Douur beoordeeld zijn. Het Ebk voorziet niet in uitstel van deze wettelgke termgn.
Deze plas is recentelijk via het programma Zambia negatief in het nieuws gekomen.

Op grond van het 'memo granuliet'an 10 oktober longstleden van de DG WB, is de aangeboden partg granuliet getoetst/beoordeeld als grond. Door de adviseur (Schreurs Milieumnsult) van de
ontdoener, is een rapportage d d. 09 oktober 2019 aangeleverd. In deze rapportage staat herhaaldeliik dat het gehalte organische stof mh I is. Het bevatten van deze stof is een van de
hoofdcntena zoals gesteld in de defin tic van grond in het kader van het Bbk (het moet bg toepassen voorkomen in gehaltes als van natura voorkomend in de bodem).
Op basis hiervan hebben wij als bevoegd gezag, geconcludeerd dat granuliet derhalve met voldoet aan de definitie grond De melding wordt hierdoor als met toereikend beoordeeld.



Met

Hartelijke groet,


