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Cees,

Zie onderstaande.

Wijhebbendeze eekbijgevoegdeju idis haonde bou ingv nRWSo t angendiebliikb rd talsonderbo wing oorhetaf jzenvanonscertfic t.Hetst kisonj istengeb seerdop
verkeerde aannames, die herhaaldehik door ons zijn toegehcht.

Er ls duidelijk uit dit stuk op te maken dat d gene die het schrijft geen idee heeft wat wij doen. D t onjuiste stuk is van November 2018 en circuleert dus sindsdien al rond.

Het is natuurhik ernstig dat dit stuk mensen mtern bij RWS verkeerd m stelhng brengt Zie reactie van deze week van RWS handhavmg.

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

Met vn ende lijke groet,

Begin doorgast rdbencht:

Van:"
Datum: 7 mei 2019 om 16:53:08 CEST

Aan:
I Brabob rwbrabob.nl&,"

Kop(ei nederzand.nl" nederzand.nl&,"
Onderwerp:Antw.;,Toepassing Granulietin GBTOverde Maas

(ZN)" rws.nl&

(
Brabob" brabob.nl&, ) Brabob rabob nl&

Volgens mg ligt eraan uitspraak van BenT over het certificaat van dit matenaal .... en het matenaal.
Dat is voor ons leidend. Zie de bclage.

Mocht je willens en wetens deze pa*ij als grond melden, wetende dat dat in stnjd is met de uitspraak van BenT, dan wordt dit gezien als een economisch delict (WED) en zal er ook
een bodemsignaal afgegeven worden aan DenT.

Het vnendelgke groet,

Obrabob.nlVan:
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 15:16
Kant
CCt
Onderwerp: Toepassing in GBT Over Haas

(
Brabob;

(
Brabob

Dag

Wij zijn, op verzoek van Gram at import Benelux b v en Over de Maas CV, voornemens opme uw een Bb k melding te doen voor het toepassen van het product Granuhat in 681 Over de Maas.

Dit product wordt al geruime tijd in Nederland als grond toegepast. 5oms wordt door de producent gebruik gemaakt van de toepassingsmogehikheden onder water, m diepe plassen (GBT s).
Zo ziin grote hoeveelheden toegepast m GBT De Riet (gemeente Cuiik) en GBT Over de Maas. Dit vooriaar is een partij bil RWS gemeld en toegepast onder water bij het project 'Marker
Wadden'. Bij de toepassmgen onder water van Granuhet zijn nooit bijzonderheden opgetreden.

De Bbk-meld ngen van toepassingen onder ter zijn altijd door hetbevoegd gezag Bbk als toereikendbeoordeeld Ook RWS Zuid Nederland heeft in het e leden met deze type
toepassingen van dit matenaal mgestemd. Op 30 mei 2018 heeft RWS Zuid Nederland, m samenspraak met collega'ven Bodem+ en beleidsadviseurs, een nieuwe Bbk-meldmg (kenmerk
RWSZZD16 D0004843 D01) onverwachts als ontoereikend verklaard Als reden voor deze afkeurde toepassmg van Granuhet in 'GBT Over de Maas'eeft RWS aangegeven dat op grond van de
fysische samenstelling van granuhat, de aanwezigheid van zeer fijne fractie, er ongewenste vertroebel mg van het op psrvlaktewater optreedt en daarnaast een ongewenste verhoogde kans
op col ioidaal gedrag van het materiaal zou ontstaan. Ook zou e r geen sprake zijn van materiaal dat voldoet aan de defin tie van grond omdat het een product zou betreffen dat het resultaat
is van een shipproces. Dat laatste is echter onjuist. Er is geen sprake van enig shjpproces, het gaat om maten aal dat vriikomt uit een proces van breken, zeven en wassen. Voor een verdere
beschniving van het proces verwijzen wij graag naar de rapportage van Schreurs Milieuconsult (zie hierna).

Graniet l port Be elux b v, heeft de afgelope periode van ruim aanleerverschillende gesprekken gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) Rijksoverheid. Erz )n nie e
aanvulle de laboratoriumproeven itgevoe d op de karakterist eke eigenschappen van Granul et. Tevens is een e tra BRL1001 partcke ring (D bec) u tgevoerd op een deel van het
granuhet. Op basis van de oude en nieuw verkregen informatie iade miheuhygiemsche en fysische kwahteit van Granuliet opnieuw beschouwd dooreen onafhankelijk deskundige
'5chre ure Mih auconsultb Schre ure Miheuconsult concludeert m haar toetsing d d. 12 ap nl 2019 dat Granuhat kan worden gekwahficeerd als AW grond vrij toepasbaar op zowellandbodem
als m oppervlaktewater. Er zijn bil deze toepassmgen van Granuhat geen n si co s ten aanzien van mens of natuur te verwachten.

Met deze email overleggen wij jullie eerst informeel het kauringsrapport van Dibec (kenmerk 819 00 001; d d. 16 april 2019) en de toetsing van 'Schreurs M lia uconsult'ke merk p2019-
0245; d d 12 apdil 2019). Deze informatie geeft meuwe inzichten en is aanleiding opmeuw de toepassingvan Granuliet in GBT Over de Meeste melden. Wii zijn bemeuwd naar jog ie memng
over de nieuwe aanvullende mformatie en horen graag of we mformatie ook via het me ldsysteem kunnen aanleveren

Metvriendelijkeg oet,


