
Van :

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(BS)

donderdag 4 april 2019 09:36
Brandsen, Cees (WVL)

RE: Granuliet, grond of bouwstof?

Ja, prima. Zet ik op het lijstje. Tot morgen!

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

@rws.nl&Van: "Brandsen, Cees (WVL)"
Verzonden: 4 apr. 2019 08:22
Aan: " (Bg)" @rws.nl&
Onderwerp: FW: Granuliet; grond of bouwstof?

Jij wist hier van. Ben jij wijzer geworden in ON?
Morgen even bespreken?

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Qboutrumcom&
Datum: maandag 01 apr. 2019 9:14 AM
Aan: Braudscn, Cees (WVL) alrws.nl&
Onderwerp: FW: Granulict, grond ofbouwstof?

Cees,

Zoals zojuist telefonisch besproken.

Met vriendelijke groet,

From:
Sent: woensdag 20 maart 2019 13:07
To: @minienm.nl
Cc:
Subject: Granuliet, grond of bouwstof?

@rws.nl

Geachte heer g,



Zoals afgesproken zou ik u een mail sturen met onze onderbouwing dat Granuliet gekwalificeerd dient te blijven als
grond.

Aangezien het voor ons erg belangrijk is en wij dus geen fouten willen maken, hebben wij bij meerdere partijen
advies ingewonnen.
Als laatste hebben wij uitvoerig gesproken met een specialist op het gebied van Besluit Bodemkwaliteit, te
weten Schreurs Milieuconsult. In de bijlage vindt u hun bevindingen in het artikel "Granuliet, grond of bouwstof?".

In aanvulling op de bijlage hebben wij indien gewenst meer informatie die wij met u kunnen delen.

Granuliet is in de afgelopen 25 jaar in grote hoeveelheden zowel onderwater als droog op vele plaatsen in de bodem
toegepast. Opdrachtgevers hiervan waren Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschappen, Gemeentes,
woningbouwprojecten etc. In alle gevallen is dit als grond geweest.
Wellicht is het een idee om gezamenlijk door de lijst van projecten te gaan, u kunt dan aangeven waar u meer
informatie over wilt hebben.

Granuliet is sinds het bestaan van het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit uitvoerig getoetst.
Er zijn tientallen AP04 rapportages beschikbaar, u bent van harte welkom om deze in te zien. Daarnaast is het ook
mogelijk bij SGS te verifieren dat Granuliet schoon (AW) is.

Uiteraard bent u of mensen van uw afdeling van harte welkom om het gehele proces van groeve tot en met het
breek-, zeef- en was proces in Amsterdam te zien.

Ik stel voor dat wij op korte termijn een afspraak plannen om bovenstaande te bespreken.

In het geval van vragen of opmerkingen ben ik uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,


