
n (BS)
Van :

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(BS)

maandag 27 mei 2019 08:35
Brandsen, Cees (WVL)

RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Cees,
Ik weet er niet het fijne van, maar

(dit hoor ik van H%T ON). Daarna is hier onderzoek naar gedaan. 11 1

Mijn advies zou zijn,

Groet

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 27 mei 2019 8:25
Aan: (BS)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuiiet in GBT Over de Maas

Dank voor de mail. Ik had Bontrup aan de lijn. Zij blijven zeggen dat

Hun vrees is dat

moeten we eerst beter weten

Dat beeld heb ik zelf ook.

Kunnen we wat doen aan het tijdstraject? Ik krijg nog een stukje van hem wat mogelijk dit denken nog iets
beinvloedt.

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (BS)
Datum: maandag 27 mei 2019 7:33 AM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) &

,rws.nl&

Rrws.nl&



Onderwerp: FW: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Cees, bijgaand zoals afgesproken een voorstel voor een mail die je aan ~en
uiteraard met cc aan Ruud.

kunt sturen,

Kijk even naar punt 2. Is dat inderdaad iets voor ~of zou je dat bij de nieuwe~ neerleggen? Ik kan het
zelf alleen oppakken als ik ondersteuning op KNK heb.
De eerst bullit zou ik kunnen vragen. De tweede weet ik echt niet. werkt sinds
twee maanden niet meer bij RWS. Die kan dus niet namens RWS optreden bij het afvalketenvraagstuk. Een
andere naam als suggestie is welkom... lijkt me hier niet de aangewezen persoon voor. Misschien
via ?

Met jouw akkoord neem ik zelf contact op met Ruud om te bespreken hoe zijn directie beter op de RWS processen
kan aanhaken.

Dag ~

Bij vragen kun je contact opnemen met

Vriendelijke groet,
Cees Brandsen

11.1

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 9:52
Aan: BS)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Hol ~
Was en goed overleg . De uitkomst is dat

11.1
11.1

We zijn nu bezig met een nieuwe notitie en uiteraard de verwerking van het commentaar hierop van de
deelnemers

Vervolg zal vermoedelijk
I
Groet H
Van: (BS)
Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 9:12
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

11.1

~ kun je me zeggen wat er uit het gesprek op 20 mei gekomen is?
Ik zit zometeen met Cees en daarna gaat hij een maand met vakantie. Graag bericht!
Hartelijke groet,



Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 14R02
Aan: R (BS); Brandsen, Cees(WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Beste beide

Er lopen verschillende zaken door elkaar .Even kort een samenvatting op hoofdlijnen in mijn zoektocht naar
helderheid rondom deze zaak:

11.1

11.1

11.1

Informatie:

11.1

11.1



11.1

11.1
Tot zover mijn zoektocht en overzicht wat er allemaal speelt

ivo~ 11.1

Van: (BS)
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 16:24
Aan: Brandsen, Cees (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Cees, ik zie het, wil het er graag met je over hebben morgen
(afdeling Natuurlijk circulair, g ~ M

Ik heb nogmaals gesproken met 5
~jii zou e.e.a. wellicht

~ gg 11.1
echter waarschijnlijkaH

11.1
20 mei is er een overleg tussen Bodem+, ILT, Handhaving en een bouwstoffenexpert.

Verwachtino is dat

11.1
jouw vraag of kunnen we

Tot zover. Spreek je later!
HG

11.1

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 16:03
Aan: (BS)
Onderwerp: FW: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas



11.1

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: a,bontru .com&
Datum: donderdag 09 mei 2019 2:12 PM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) Rrws.ul&
Onderwerp: FW: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Cees,

Zie onderstaande.

Wij hebben deze week bijgevoegde juridische onderbouwing van RWS ontvangen die blijkbaar dient als
onderbouwing voor het afwijzen van ons certificaat. Het stuk is onjuist en gebaseerd op verkeerde aannames, die
herhaaldelijk door ons zijn toegelicht.

Er is duidelijk uit dit stuk op te maken dat degene die het schrijft geen idee heeft wat wij doen. Dit onjuiste stuk is

van November 2018 en circuleert dus sindsdien al rond.

Het is natuurlijk ernstig dat dit stuk mensen intern bij RWS verkeerd in stelling brengt. Zie reactie van deze week van
RWS handhaving.

Hangende de discussie over het certificaat moeten wij wel door. Mede op aangeven van ILenT hebben wij besloten
een officiele partijkeuring (conform BbK) te laten doen, uiteraard voldoet deze aan schone grond (AW).

Met vriendelijke groet,

~ Bontrup

Begin doorgestuurd bericht:

Van: (ZN)" &

Datum: 7 mei 2019 om 16&53:08 CEST

Aan:
(

Brabob & iSbrabob.nl&, "

(ZN) 5g QPrws.nl&
Kop~ie:

" MRPnederzand.nl" & Pnederzand.nl&,

Onderwerp: Antw..rsT, Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas'.rar,'

Brabob"

Voloens mgp
11.1

Mocht je



Met vriendelijke groet,

Handhaver
l

Lean Practitioner

brabob.nl]Van:
(

Brabob
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 15:16
Aan: H ZN); (ZN)
CC: @nederzand.nl;
Brabob
Onderwerp: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Brabob;

Dag

Wij zijn, op verzoek van Graniet Import Benelux b.v. en Over de Maas CV, voornemens opnieuw een
Bbk-melding te doen voor het toepassen van het product Granuliet in GBT Over de Maas.

Dit product wordt al geruime tijd in Nederland als grond toegepast. Soms wordt door de producent
gebruik gemaakt van de toepassingsmogelijkheden onder water, in diepe plassen (GBT's). Zo zijn

grote hoeveelheden toegepast in GBT De Riet (gemeente Cuijk) en GBT Over de Maas. Dit voorjaar is

een partij bij RWS gemeld en toegepast onder water bij het project 'Marker Wadden'. Bij de
toepassingen onder water van Granuliet zijn nooit bijzonderheden opgetreden.

De Bbk-meldingen van toepassingen onder water zijn altijd door het bevoegd gezag Bbk als
toereikend beoordeeld. Ook RWS Zuid Nederland heeft in het verleden met deze type toepassingen
van dit materiaal ingestemd. Op 30 mei 2018 heeft RWS Zuid Nederland, in samenspraak met
collega's van Bodem'n beleidsadviseurs, een nieuwe Bbk-melding (kenmerk RWSZ2016-
00004843-001) onverwachts als ontoereikend verklaard. Als reden voor deze afkeurde toepassing
van Granuliet in 'GBT Over de Maas'eeft RWS aangegeven dat op grond van de fysische
samenstelling van granuliet, de aanwezigheid van zeer fijne fractie, er ongewenste vertroebeling
van het oppervlaktewater optreedt en daarnaast een ongewenste verhoogde kans op colloidaal
gedrag van het materiaal zou ontstaan. Ook zou er geen sprake zijn van materiaal dat voldoet aan
de definitie van grond omdat het een product zou betreffen dat het resultaat is van een slijpproces.
Dat laatste is echter onjuist. Er is geen sprake van enig slijpproces, het gaat om materiaal dat
vrijkomt uit een proces van breken, zeven en wassen. Voor een verdere beschrijving van het proces
verwijzen wij graag naar de rapportage van Schreurs Milieuconsult (zie hierna).

Graniet Import Benelux b.v. heeft de afgelopen periode van ruim een jaar verschillende gesprekken
gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) Rijksoverheid. Er zijn nieuwe aanvullende
laboratoriumproeven uitgevoerd op de karakteristieke eigenschappen van Granuliet. Tevens is een
extra BRL1001-partijkeuring (Dibec) uitgevoerd op een deel van het granuliet. Op basis van de oude
en nieuw verkregen informatie is de milieuhygienische en fysische kwaliteit van Granuliet opnieuw
beschouwd door een onafhankelijk deskundige 'Schreurs Milieuconsult'. Schreurs Milieuconsult
concludeert in haar toetsing d.d. 12 april 2019 dat Granuliet kan worden gekwalificeerd als AW-

grond vrij toepasbaar op zowel landbodem als in oppervlaktewater. Er zijn bij deze toepassingen van
Granuliet geen risico's ten aanzien van mens of natuur te verwachten.

Met deze email overleggen wij jullie eerst informeel het keuringsrapport van Dibec (kenmerk
B19.00 001; d.d. 16 april 2019) en de toetsing van 'Schreurs Milieuconsult'kenmerk P2019-0245;
d.d. 12 april 2019). Deze informatie geeft nieuwe inzichten en is aanleiding opnieuw de toepassing
van Granuliet in GBT Over de Maas te melden. Wij zijn benieuwd naar jullie mening over de nieuwe
aanvullende informatie en horen graag of we informatie ook via het meldsysteem kunnen
aanleveren.



Met vriendelijke groet,


