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Brandsen, Cees (WVL)

RE: Toepassing Gra nul iet ln GBT Over de Maas

Cees,
Ik weet er niet het filne van

Welke instantie heeR gezegd dat granuliet als grondstof kon worden beschouwd, werd uit contact met Bontrup met duidelgk. Dat is bij herhaling gevraagd.

Mgn advies zou zgn, dat

11.2
. Ik wil hier wel contactpersoon zgn.

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 27 mei 2019 Bi25
Aani (BS)
Onderwerp: RE; Toepaming Granuliet in GBT Over de Maas

Dank voor de img lk had Bontrup san de hjn. Zij blijven zeggen dat het een grondstof is (ook zegt Bontrup dst De )teres zegt dat ilocculant een onschuklig mddel is) en dat ook recyclad spoor ballast
materiaal sla grondstof wordt gekeurmerkt.

Hun vrees is

Kernvraag is waarom wg deze redeneerhjn verlaten en naast reguhere testen de weigermg m gecomp beaard hebben gemaakt. Mede omdat het al eerder is gebnukt als grondstof

Kunnen we wst doen aan het tijdstraject?

Groeten,
Cees

Vermrden met Blackgerry Work
fwww.blackbenv.com)

V (BS) o want
D t : d g 27 12019 7r33 AM

A :B d,C (WVL) e,, b
0 d rpr FW: Toepassng Granuliet in Ggf 0 er de Maas

Cees, bbgaand zoals afgesproken een voorstel vooraan mail die Ie aan ~ en kunt sturen, uiteraard met cc aan Ruud.

Igkt me hier niet de aangewezen

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

Kgk even naar punt 2. Is dat inderdaad iets voor M, of zou)e dat bg de n euwe ~neerteggenv ik ka het zelf alleen oppakken als ik ondersteun ng op KNK heb.
De eerst bugs zou ik kunnen vragen. De tweede weet ik echt met.~ werkt sinds
twee maanden met meer bij RWS Die kan dus met namens RWS optreden bg het afvalketenvraagstuk. Een ~ ndere naam als suggestie is welkom .

persoon voor. Misschien via 7

~HG

Dag +,
Goed om te lezen dat erduidelgkheid komt over de toepassing van Granuaet. Ik heb me arde afgelopen tgd niet mee bemoeid, maar dit dossier wel gevolgd. Ik hecht eraan dat e dit goed en
zorgvuldig afhandelen. Dat betekent het volgende:

1. Handel dit dossier vlot af (het ligt al veel te lang, dat houdt de aannemer nodeloos in onzekerheid), conform wet- en regelgeving, snel en zakelijk, en zorgvuldig. ~Meld mi de tussentildse
acties rechtstreeks.

2. Ik wil een paar zaken onderzocht hebben.
hoe handelt handhaving en toezicht gedurende een onderzoeks De aannemer claimt

Wat is de rol van RWS in deze keten en hoe kan dat haters

Bij vragen kun)e contact opnemen met

Vnendelgke groet,
Cees Brandsen

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

Hoi~
Was en goed overleg . De uitkomst is dat dit een bouwstof is, mits oviel techmsch geschikt, geen grond

Dat de juiste papieren er bij moeten zitten en het onderzoek (k aliteit) compleet moet zgn.

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

Vervolg zal vermoedelgk

Groet &
Van: (Bs)
Verzonden: vrgdag 24 mei 2019 9:12
Aani (WVL)
Onderwerp: RE: Toepassmg Granuliet in GBT Over de Maas

Etta, kun)e me zeggen wat er u t het gesprek op 20 mei gekomen sz
Ik zit zometeen met Cees en daarna gaat hij een maand met vakantie. Graag benchti
Hartelijke groet,



Onderwerp: REi Toepassmg Granuliet in GBT Over de Maas

Beste be de

Er lopen verschillende zaken door elkaar Even kort een samenvatting op hoofdlgnen in mgn zoektocht naar helderheid rondom deze zaak

De leveranaer zet gebroken graniet ( steenslag ) af in diverse werken volgens zqn site spoorwegen, werken Rgkswaterstaat en elders.
Actie ondernomen om te achterhalen hoe dit loopt en wat er bekend is : Inzicht volgens bronnen GPO en PPO zgn er met want dit wordt aan de aannemer overgelaten. Meldingen van dit
product gebroken steenslag gramst zijn met te achterhalen,deze zqn er met. Wq hebben dus geen inzicht in hoeverre wg als RWS een grote afnemer zgn van deze steenslag .

Het restproduct ( afval product tot dat bewezen is dat dit nuttig kan worden toegepast ) wat vrgkomt bij breken is granuliet Zeer fijn matenaal slgpsel ( met toegevoegd flocculant)

Een product moet bewezen nuttig te zqn alvorens dit wordt afgezet . Nuttig is zowel avieltechmsch geschikt als voldoen aan eisen aan kwaliteitseisen. Met een geldig certificaat of ander
bewqsmiddel.

Deze leveranaer wil dit afzetten als grond. Hg gebruikt hiervoor een certificaat welke met past bq dit product en dit is ook met geldig
Een andere leveranaer van een dergelqk restproduct zet d t af als bou stof. Certficaat nog onduidelqk bg deze leveranaer.
Vanutde branche (meerdere partqen) isaangegevendat eendergelqkproductmetzomaaralsgrondkanwordenbeschouwd.Danzou Ikschr apselvan n tuurst enin ensgrondzgn.
Deze discussie is vermoedelijk vanwege dat er maar enkele partijen zqn die dit restproduct op de markt wigen zetten gestagneerd.

Een product kan niet beide zgn, het is of bon stof of grond.

Het ministens wil hier zelf een uitspraak over doen op basis van feite lqke informatie Hierover is 20 mei overleg met diverse betrokkenen. Momenteel werken diverse partgen aan een notitie
,Ministene,ILT,Handhavmg DON en WVL.
Vertraging in dit proces wordt mede veroorzaakt door de zoektocht naar luiste informatie,g nspgolf en ander zeer p nontaire dossiers(TGG en PFAS)en de juiste mensen om tafel krggen.

Informatie :

De leverancier heeR zelf een opdracht verstrekt aan Delta ree is formeel niet verstrekt door de leve rende r .

~ B ~ - ! L I I
Formeel opvraqen van d t rapport bii de leveranaer is noq met ge~daan.

Vanuit het project Twentheka neten (TK) is ook een opdracht verstrekt aan Deltares, echter ook daar is de informatie nog met beschikbaar. In de Twenthekanalen was sprake van deze toepassing
met oog op afdichting. Dus als bouwstof . Echter het matenaal lijkt met echt geschLLkt~verdlchtkng bil 26 / vochtigheid) H~ '~

Er zgn tussentgds over toepassing van deze matenalen in TK overleg geweest met profs* TK, ILT en DON handhaving en ondergetekende over deze toepassingen. TK is zich wel bewust van de
zorgen over het toegevoegde floiculanten welke schadelijk is voor vissen en watervlooien. Haarde avieltechnisge mogfilkheden zqn ook onzeker in deze. T

Markerwadden is dit matenaal als toegepast. project Markerwadden is wel gelnformeerd.

Het handhavingstraject DON enZN: Afzetten in een diepe plas voor natuurontwikkeling als grond .

Steekwoorden: Vertroebeling, nut( ontdoen van afval als zgnde grond ), floccul ~ nt en vertroebeling,fout certificaat
ILT is afwachtend en onderneemt weimg op dit moment vanwege afwachting uitspraak : grond of bouwstof .

Diep plassen ligt

Kortom proces vervolg:
De levera nee r dient over het luiste cartilicaat of ander bewgsmiddel te beschikken. De levera nee r moet zelf onderbouwen of dit restproduct geschikt is en voor welke toepassing . De leverancier
noemt dit grond, maar hier bestaan ernstige twgfels over . De leveranaer moet voldoen aan de zorgplicht ( flocculanten,vertroebeling ) De leveranaer dient de juiste info te verstrekken over de
kwaliteit,naast civieltechmsche eigenschappen.

Mimstene doet binnenkort uitspraak over of d t matenaal grond of bouwstof is .

Tot zover mijn zoektocht en overzicht wat er allemaal speelt

Mvg &

Van: (BS)
Verzonden: donderdag 9 mei 20L9 26:26
Aani Brandsen, Cees (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerpt RE: Toepassing Granuliet in GIT Over de Maas

Cees, ik zie het, wil het er graag matje over hebben morgen. Ik heb nogmaals gesproken met ). ~begnlpt dat het vervelend voor de
aannemer is dat dit proces zo traag loopt (zg herkent dat het nergens toppnonteit lijkt te hebben. Ig zou e e a. wellicht kunnen versnellen als Ie daarop aandnngt, dan krggt het wellicht voorrang
boven andere dossiers).

z~in product moet leveren dan hil nu doet H
~flet bq evoegde document blgR vigerend. Het is nog steeds de interne lln dat Bontrup een ander cerbfica t bq

20 mei is eraan overleg tussen Bodem+ ILT Handhaving en een bouwstoffenexpert. Dan komt eraan defimtieve interne uitspraak.11.1
jouw vraag of wi als RWS zelf deze keten in gang zette k tk db t rd

Tot zover. Spreek je lateri
~HG

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: donderdag 9 mei 2029 16:03
Aani (BS)
Onderwerp: FW: Tcepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Groeten,
Cees

Verzonden met BjsckBerty Work
(www b la c kb ene c om)

e'b ir o m&



Zie onderstaande.

Wij hebben deze week b jgevoegde juridische onderbouwing van RWS ontvangen die blijkbaar d ent als onderbouwing voor het afwijzen van ons certificaat. Het stuk is onjuist en gebaseerd op
verkeerde aannames, die herhaald el jk door ons zijn toegelicht.

Erlsduid liikutdtst kopte makend td ge e die hetschrijftgeenid eh eft at i)do n.DtonjuistestukisvanNovemb r2016enorculeertdussind di al ond.

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 itenT hebben wij besloten een officiele partiikeunng (conform BBK) te laten doen, uiteraard voldoet deze aan
schone grond (AW).

Met vn ende liike groet,

Peter Bontrup

Begm doorgestuurd bencht:

Van:" (ZN)"

Datum: 7 mei 2019 om 16 53 08 C EET

Aan
( Brabob iCwbrabob.nl&,"

Koplei nederzand.nl" Iwnederzand.nl&,"
Onderwerp:AntwGsW,ToepassingGranuDetinGBTOverdeMaagi :

(ZN)" Lwrws nl&

I
Brabob" brabob.nl&, j Brabob IBbrabob.nl&

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

Mocht ie willens en wetens deze pa*ij als grond melden, wetende dat dat in strgd is met de uitspraak van DenT, dan wordt dit gezien als een economisch delict (WED) en zal er ook
een bodemsignaal ~ fgegeven worden aan llenT

Het vnendelgke groet,

Handhaver( Leen Practitioner

Van:
j

Brabob [magie:~LGbrabob~nl
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 15:16

(ZIG
CCI

(
Brabob;

(
Brabob

Onderwerp; de Maas

Dag~en~
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 GBI Over de Maas.

Dit product ordtal geruime tijd in Nede land als grond toegepast. Soms wordt doorde producentgebruik gemaaktvan de toepassingsmogeliikheden onder ster, in diepe plassen(GBT s).
Zo ziin grote hoeveelheden toegepast m GBT De Riet (gemeente Cuiik) en GBT Over de Maas. Dit voorjaar 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-meldingen va toe passi gen onder water zijn altijd door het bevoegd gezag Bb k als toereikend beoordeeld. Ook RWS Zuid Nederland heeft ln het va leden met deze type
toepassingen van dit matenaal mgestemd. Op 30 mei 2016 heeft RW5 Zuid Nederland, m samenspraak met collega'ven Bodem+ en beleidsadviseurs, een nieuwe Bbk-meldmg (kenmerk
RWSZ2016 00004643 001) onverwachts als ontoereikend verklaard. Als reden voor deze afkeurde toe passmg van Granuhat 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 vartroebelmg van het op parvlaktewater optreedt en daarnaast een ongewenste verhoogde kans
op col loldaal gedrag van het materiaal zou ontstaan. Ook zou er geen sprake zijn en materiaal dat voldoet aan de defm tie van gro d omdat het een prod ct zou betreffen dat het resultaat
is van een slijpproces. Dat laatste(sechteronjuist. Er la geen sprake van enigslijpproces, hetgaatom materiaal datvrijkomt uit een procesvan b aken, zevenen assen. Vooraan erdere
beschniving van het proces verwijzen wij graag naar de rapportage van Schreurs Milieuconsuit (zie hierna).

Gramet Import Benelux b v heeft de afgelopen penode van ruim een jaar verschillende gesprekken gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) Riiksoverheid. Er zijn nieuwe
aanvullende laboratorium proeven uitgevoe d op de ka akte rist e ka e genschappen van Gra nul et Tevens is een e tra BRL1001 paniikeor ng (D hee) u tgevoerd op een deel van het
granuhat. Op basis van de oude en nieuw verkregen informatie is de milieuhygiemsche en fysische kwahteit van Granuliet opnieuw beschouwd door een onafhankeliik deskundige
'5chre ure Mih e uconsulth Schre ure Miheuconsult concludeert m haar toetsing d d. 12 ap nl 2019 dat Granuhat kan worden gekwahficeerd als AW grond vrii 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 B19 00 001; d d. 16 april 2019) en de toetsmg van 'Schreurs Mille uconsult'kenmerk p2019-
0245, d d. 12 apnl 2019). Deze mformatie geeft m e uwe mzichten en is as nl e idmg op mauw de toe passmg van Granuliet in GBT Over de Maas te melden. Wii zijn ba m euwd naar jullie memng
over de m e uwe aanvullende mformatie en horen graag of we mformatie ook via het me ldsysteem kunnen aanleveren.

Met vriendelijke groet,


