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Van:
Verzonden: woensdag 10 april 2019 16:08
Aan: B randsen, Cees (WVL)

Onderwerp: RE: Granuliet, grond of bouwstof?

Cees,

Positief datje erin duikt.

Er zijn zeer veel resultaten. Granuliet is gecertificeerd als schone grond (AW). Keuringen, toetsingen
en controles worden uitgevoerd door externe daarvoor geaccrediteerde partijen.
In Nederland is dat binnen het Besluit bodemkwaliteit(BBK) goed geregeld. Het is een intensief en
kostbaar proces om gecertificeerd te worden en te blijven. Onder certificaat is Granuliet "vrij

toepasbaar", voor de duidelijkheid dit is een formeel geldig bewijsmiddel.
Al onze opdrachtgevers hebben Granuliet op basis van ons certificaatgeaccepteerd onderandere
Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschappen, Gemeentes, woningbouwprojecten. Het betreft meer
dan 1 miljoen m3 zowel onderwater als droog in tientallen projecten in de bodem toegepast.

(handhaving RWS Oost) stelling ingenomen dat Granuliet nietEr is door
toegepast kan worden.
Hierbij is het geldige bewijsmiddel aan de kant geschoven en op basis van onjuiste aannames is er
stelling ingenomen. Het is voor ons sindsdien erg lastig te communiceren met RWS.

Wij moeten ons voortdurend onterecht verdedigen, er wordt elke keer weer een nieuw onjuist
argument gezocht om de ingenomen stelling niet te hoeven terugnemen of gemaakte fouten te
herstellen.

Hierbij een aantal voorbeelden:
Er zou asbest inzitten en het zou een afvalstof zijn, dat zijn een serieuze onterechte
aantijgingen. Het is niet niks als RWS dat op mail zet aan derden, dit heeft een
beschadigende uitwerking op het product en onze naam en kost veel energie om recht
te zetten.
Barium in Granuliet zou schadelijk zijn. Volledig onjuist, er is geen enkel risico ten
aanzien van Barium. Ook hier onterechte verdachtmakingen, RWS neemt deze stelling
zonder bewijs in. Wij hebben feitelijk aangetoond dat het onjuist is. Vervolgens horen
wij niets van RWS en moeten wij in de markt een achterstand wegwerken ten aanzien
van deze valse beschuldiging.
Het zou een bouwstof zijn, zolang als het BBK bestaat en ook zelfs daarvoor is het
grond. Het is op tientallen plaatsen succesvol toegepast in de afgelopen 25 jaar. Het
voldoet aan de definitie en eisen van grond en nog belangrijker het is schoon.
Het zou Co)hdeaal gedrag vertonen en dat zou de zorgplicht raken. Ook dit is een non-
discussie, hier hebben wij meer dan voldoende onderbouwing gepresenteerd en is er
ruim voldoende praktijkervaring. Voor de duidelijkheid, we hebben de afgelopen jaren
tientallen schepen naar tevredenheid geleverd voor de verontdieping van zandplassen.
Naast onze onderbouwing hebben wij aangeboden om als tussenstap eerst een
proeflevering te doen, was onder geen beding mogelijk.
Nu hebben weer een nieuw verhaal en dat gaat over het floccu)ant ook hier hebben we
via-via alweer cowboyverhalen vanuit RWS gehoord.



~ De daaropvolgende die we al gehoord hebben is dat vanuit het oogpunt van zorgplicht,
de ldeur (grijs-bruin) een issue zou kunnen zijn. Het is echt de wereld op zijn kopl

Ik voel me als crimineel behandelt, wij moeten ons keer op keer verdedigen voor onterechte
aantijgingen. Dit doen wij, maar krijgen geen enkele reactie terug. Niet anders dan komen
we op terug of nieuwe onterechte aannames.
Om voor eens en altiid duidelijk te hebben dat Granuliet een schoon, integeren 100%

onschuldig product is, hebben wij een onafhankelijk specialistgevraagd een zo compleet
mogelijke notitie te maken over de milieuhygienische kwaliteit.
Hiermee hebben wij al het mogelijke gedaan, hiermee is voor mij de kous af. Er worden door
RWS voortdurend beloftes gedaan te reageren, we wachten nog steeds! Dat terwijl er niets
aan de hand is.

De maat is meerdan vol, er issimpelweg geen tijd meer. Er dient ingegrepen te worden,
RWS kan niet langer duiken, onjuiste verdachtmakingen de wereld in helpen, stellingen
innemen op basis van incorrecte aannames, tijd rekken, wegschuiven etc.
Voor mij is het onbegrijpelijk dat dit in Nederland kan, op zijn minst merkwaardig dat er zo
lang en intensief tegengewerkt kan worden.

Op de korte termijniser gelukkigeen oplossing, op deze maniervoorkomen we dat de
ellende echt serieus uit de hand loopt.
In samenwerking met Boskalis en Natuurmonumenten gaan we een partij toepassen in de
Markerwadden. Alle partijen willen dat, er is al een praktijkproef gedaan en het goede
nieuws is dat het op korte termijn mogelijk is.

Op deze manier halen we druk van de ketel en kan het productieproces alsnog door zodat
wij kunnen blijven leveren aan de bouw in Nederland. De ironie is dat RWS zelf groot
belanghebbende is aangezien wij een substantiele producent van steenslag zijn voor de
projectenvan RWS.

Het enige wat wij vragen is dat er binnen RWS ingegrepen wordt en deze onterechte hetze
stopt.
Op het moment dat de Markerwadden van start is gegaan stel ik voor dat met de juiste
mensen binnen RWS een gesprek plaats vindt om de logica terug te brengen.
Op dat moment kunnen we vooruit kijken. Granuliet is een homogeen, zuiver product en in lengte
van dagen beschikbaar. Er zijn zelfs zeer interessante mogelijkheden (effectief en economisch) die
perfect aansluiten bij de actuele uitdagingen van RWS.

Tot slot, persoonlijk raakt het me zwaar. Het is allemaal zo onnodig is, RWS heeft er geen
enkel belang bij om zo dwars te liggen en daarmee is het uiterst merkwaardig.

Ik stel voor telefonisch contact te hebben om te overleggen hoe verder.

Met vriendelijke groet,

Erom: Brandsen, Cees (WVL)
Sent: dinsdag 9 april 2019 21: 02

Qrws.nl]



To:
Subject: RE: Granuliet, grond of bouwstof?

Ik ben er mee bezig maar begin al te horen dat jullie vooral redeneerlijnen noemen maar geen
echte resultaten hebben. Verder dat jullie oo niet aangeven welke opdrachtgever jullie
materiaal al wel accepteert en op welke basis.
Tot slot hoor ik vragen over de toevoeging van flocculatiemiddel dat nu in oppervlaktewater
komt.

Ik kom nog completer terug op wat ik tegenkom.

Groeten,
Cees Brandsen

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.cum)

Van: r bontru .com&
Datum: maandag 01 apr. 2019 9:14 AM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) Prws.nl&
Onderwerp: FW: Grauuliet, grond ofbouwstof?

Cees,

Zoals zojuist telefonisch besproken.

Met vriendelijke groet,

From:
Sent: woensdag 20 maart 2019 13u07To:~ (Eminienm.nl
Cc:
Subject: Granuliet, grond of bouwstof?

@rws.nl

Geachte

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 gchreurs 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,


