
Van: Cdbontrup.com&

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijlagen :

zondag 26 mei 2019 20:06

Brandsen, Cees (WVL)

Fwd: Notitie Granuliet

G ranuhat - lundische onderbouwing 2016 11 19 Team bodem IL&T RWS pdf; ATTOOOOl.htm

Cees,

Zw ordemtaaude marl dn nu)n cogags a(gelopen vrijdag vemtuurd hee(L

Spreek je nwrgenvroeg.

Bega doorgestuurd bencht:

Vani u, aniet- 'rt nl&

Datum: 24 mei 2019 om I SGOG9 CEST
Aani 'WVL)"
Kopie: &bon com,
Oude rswtp: Antwu."'; Notitie Granuliet,",

nrwsnt,
'ouw.co~

DGRW" ~mnuenw.nl&

Beste~en~
Naar aanleidmg van ons telefoongesprek vonge week zijn wj benauwd naar de inhoud van het gesprek van afgelopen maandag met (&W, ILT, RWS advies en RWS handhavmg en toencht

De tgd tikt door en w( als Gramst Import Beaelux B V komen op mer korte termijn op het punt dat wij Granuliet / Noordse Leem niet meer kunnen opslaan Du betekent dat ons bedrijfstil valt.

Het gevolg daarvan kan zijn dat er ook geen steenslag besclukbaar is voor de markt.

Recent ontvmgen wj het document 19-11-2018 van Team bodem welke n de bg lage n bggevoegd.

Hwnut bb)kt dat alles berust op een misverstand.

Door onweteudhesl n blijkbaar er een gedachte bg ILRT/RWS dat wij graniet shjpeo.

Overbodig om te mekien dat wij steenslag produceren door het wassen, breken en zeven van primair gewonnen gesteente.

iedereen kan dat waarnemen bj een bezoek aan ons bednlf

Cnster hebben wi( b e mak gehad van t c claus the mensen van RWS wie betmkken zgn by het Twente Kanaal

Van hen begrepen wj dat, ondanks de technhcb goede oplossing welke Granuliet biedt voor het Twente Kanaal, RWS niet kiest voor de toapassiog vanwege waarschijnlijk
moeihjke vergunbaarhed

Drt is een gevolg wn input mn IL&T inzake Granuhet toepassstg aan deze technische nndewerkers.

M a.w door onjmste argumenten (zie o.a. bijlage) wordt negatieve beeldvormmg over Granuhet gevormd

Drt sierrade de langdurige ooduidehjkheid van Granuliet binnen het Besluit Bodemkwahteit zorgen dat onze ahet en toekomstige agnt mogelijkheden gebhkkeerd worden.

Zoals eerder met elkaar afgesproken willen wij op mer korte termiln de concept notitie en de inhoud van het gesprek van maandag met jullie bespreken.

Graag horen mj wanneer julhe dit past

Met vrieodehjke groet,



Verzonden: vrijdag 19 apnl 2019 10 22
Aan:
CC: - DGRW

Onderwerp: RE: Notitie Granuhet

Hol Q

Dank voor deze informatie fk Ba ermee aan de slag Je hoort nop van mij.

fk heb inmiddels met~ gesproken over ons bezoek aan lugie bedr0f. WB willen dit graag doen nadat we de (mncept) notitie en de conclusies die daaruit volgen met iugie
hebben besproken. Voorde notitie is een bezoek ook niet noodzakelgk. Netje laatste twee mails en de andere informatie heb ik inmiddels een goed beeld van de situatie en context.
We willen het gesprek in Den Haag ho den.

Vandaag rond &k de not&t&e af en stuur ik deze vooraan collegiale toets naar een cogepa. Daarna vindt ovedep plaats met DSW, 1LT, RWS advies en RWS handhawnp en toet&cht. De
door lou voorgestelde data voor ons overleg worden, gelet op de aankomende vake ut&sper)ode, daarmee krap. Volgende week weet ik of het gaat lukken. )k mad/bel je.

Goed Paas eekend,

Een fine dag,

g+tv3 Denk ook a n het ml - s pnnten van deze ma I echt nodio

Van: [madtm~LABranietzimpoff.nf]
Verzonden: vn)dag 29 apnl 2019 10:08
Aant (WVL)
CCz - DGRW;
Onderwerp: Re: Nobtie Granuliet

Beste~
We hebben bij de leverancier navraag gedaan t a v. het vermelde op het vsihgheidsblad van de EcoP ure P-1719. Hun reactie is dat wat op het MSDS blad vermeld staat enkel het product m

zijn pure vorm betreft en geen betrekking heeft op een toepassmg in verdunde vorm.

De reden dat deze standaardbepalmg opgenomen is op het MSDS is omdat EcoPure geleverd wordt in pure vorm (poeder) en m relatief grote volumes (big bags).

Lozing in pure vorm in oppervlakte/grondwater kan ongewenst zijn en dient dus vermeden te worden. Manken zich bijvoorbeeld voorstellen dat een groot volume in pure vorm een
verstopping in een afvos rka naaf kan veroorzaken.

Het belangnikste op het MSDS blad aangaande de miheuhygiemsche kwahteit betreft de informatie over aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen overeenkomstig de EU verordemng
Het MSDS blad is daar duidelijk over, Eco pure is n et ps rei sta nt en niet blo accumuleerbaar, het bevat geen pBT of zpzB stoffen en wordt dus beschouwd als niet toxisch en geeft geen
ophoping)n organis en.

Eco Pure in Noordse leem is enkel m sterk verdunde vorm toegepast (mmde r dan 1 op 10 COD, oftewel 001%). Direct na toepassing bindt de flocculant zich met de fijne delen Op het
moment dat de Noordse leem wordt toegepast heeft het een vaste vorm. De flocculant heeft dan zijn bindende werk met de mmeralen gedaan en is dan dus nauwehlks mobiel

Samengevat.

Deze standaardbepaling la bedoeld oor Ecopure in pu e poedervo m. De dosering in Noo dse leemte zeer gering (te vs waa lozen) e zit er vrijwel immobiel in.

Daarbij iade Ecopure niet toxisch en geeft geen ophogmg in orgamsmen De conclusie is dan ook dat Ecopure m de Noordse leem volstrekt onschuldig is en geen nsico voor het miheu
vormt.

We hopen datje hiermee voldoende geinform card bent. Mocht ie verder nog vragen hebben dan weetje ons te vinden i

Aangaande het plannen van de afspra k bij ons n Amsterda heeft peter Bontrup aangegeven er graag bi) te zijn.

Hij wil afspraken plannen in het Midden Oosten en Singapore. Op dit moment stellen wil voor 9 of 10 mei, zie niulhe een mogelijkheid snel duid ehjkh sid te geven over deze data&

Metvriendelijkeg oet,



Hoi ~

Het ruwe product/ basis product dat lulhe bewerken hoe ziet dat er uit& Is het grof gebroken steen& Heb je misschien een foto voor mij.

Kun ie ook wat zeggen over de wil ze hoe het gewonnen wordt Hoe ziet het materiaal er uit m de steengroeve?

Ik wil de gedachte toetsen of het mate naai aangemerkt kan worden als grond toegepast als niet vormgegeven bouwstof.

Alvast bedankt.

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:~&~ia raniet-import.nl&

Datum: maandag 15 apr 2019 4 18 PM

(wvt) & rws.nl&

Kopie: Peter Bontrup &~wbontruo com

Onderw p; Re. Not tieoranufiet

Beste~
Bedankt voor je mail en vraag.

De vraag is uitgezet bij de profs.

inhoudelijk antwoord ontvang je ze m.

gr R
Van: (WVL)
Verzonden; maandag 15 apr I 2019 14 02
Aan:
Onderwerp: RE: Notitie Granuhet

@rws.nl&

Beste~

Dank voor het rapport. Een vraag die het rappe* met beantwoord is miln vraag waarom het veilipheidsblad aangeeft dat vermeden moet worden dat EcoPure P 1715 in
afvoerkanalen, oppervlaktewater of grond ster terechtkomt. Kun la deze v aao beantwoorden.

Op de voorgestelde overlepdata en locatie krijg ie zsm antwoord

Een filne da0,

Van:
Verzonden:

(WVL)
CCi DGRW; Peter Eontrup
Onderwerp: Nobbe Granuliet

Beste~
7 I f k hi hiid rri



Mogehjke data voor ons zijn 7, 8 en 9 mei 13 00 te Amsterdam.

Laten lulhe weten of een van die data past&
In het geval van vragen of opmerkingen zijn wij uiteraard beschikbaar.

Goed weekend.

Met vriendeliike groet,


