
Vent
verzonden:
Aan:
Onderwerp;

igs)
dinsdag 28 mei 2019 11.15
Brandsen, Cees (WVL)

RE: Toepassing Gra nul iet in GBT Over de Maas

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Flagforfogow up
Voltooid

Cees,
Deze bqlaqen ziln bekend en meeqenomen in het besluit.

H er zou inmeng ng van jou nog kunnen helpen.

Wat nu eerst nodig is is urqentie intern. Ik begntp dat ~at een paar keer bg ~s geweest om te escaleren, maar dat hg het geen pnonteit geeft
ILT I g kt Handhaving gaat ~voortvarend te werk zonder uitspraak. Dus snelheid is geboden om het ook zorgvuldig te laten ziin.

Wat miin advies is: de mail zoals opgesteld sturen aan ~, met cc aan M.

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 7: 52
Aani (85)
Onderwerp: RE: Toepassmg Granuliet in GBT Over de Maas

Iqa nu)n laatste mail hiemver werd bet stiL Is dat onxlat je nog wat uinnekt of dat)e het even ook ruet meer weet?

Ik wd~agonden en heb )e hatste advies nodig ook al 6 dat dem mat( maar k moet even horen waar)e staat

Groeten,
Cees

Verzonden met BiackBerry Work
(www blackberrv com)

V a b
D t : d g27 120198.47AM
A 6 mdsm, Cees (WVL) or snD
0 d nv rp: RE: To passngG anubetmGBT Over d Maas

Zou~ een rol kunnen spelen in het ketenverhaap Die zit ook dik in de granulaten mbt Wegverhardingen en veranderende EU regels per 1-1 2020. Hg heeft ie hier al eerder over
gemaild. (titel mail notitie voor Cees 6randsen over AEC granulaat docx, dd 17 mei 2018).

~HG

Van: (65)
Verzonden: maandag 27 mei 2019 7:33
Aan: Brandsen, Cees (WVL)
Onderwerp: FW: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Cees, biigaand zoals afgesproken een voorstel vooraan mail die Ie aan ~en kunt sturen, vita ra ard met cc aan Rvud.

gkt me hier niet de aangewezen

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

Kqk even naar punt 2. Is dat inderdaad iets voor M, of zou)e dat bq de neerleggenr Ik kan het zelf alleen oppakken als ik ondersteumng op KNK heb.
De eerst bulle zou il

" kunnen vragen. De tweede weet ik echt met. werkt~
met meer bil RWS,Die kan dus met namens RWS optreden bg het afvalketenvraagstuk. Een andere naam als suggestie is welkom

persoon voor. Misschien via r

~HG

Dag W
Goed om te lezen dat er duidelgkheid komt over de toepassing van Granuliet. Ik heb me er de afgelopen tgd niet mee bemoeid, maar dit dossier wel gevolgd tk hecht er aan dat we 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 zakeliik, en zorgvuldig. Meld mii de tussentgdse
acties rechtstreeks.

2. Ik wil een paar zaken onderzocht hebben:
hoe handelt handhavmg en toezicht gedurende een onderzoekv De aannemer claimt dat bq granuliet altid als gro dstof kon aa merken. Als dat de RWS Ign as, is het dan op ziin

plaats wanneer HB T hangende het onderzoek daarnaar vooruitloopt op een ugts preek en een certificaat voor bouw stof eistr Graag oppakken iom de procesadviseur OAM.
Wat is de roi van RWS in deze keten en hoe kan dat beterv

6ij vragen kun la contact opnemen met

Vnendeliike groet,
Cees Brandsen

Van: (WVL)
Verzonden: vriidag 24 mei 2019 9:52
Aani (65)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in G3T Over de Maas

Hoi~
Was en goed overteg

Van: (BS)
Verzonden: vriidag 24 mei 2019 9:12
Aani~ (WVL)
Onderwerp: REi Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas



Van: (WVL)
Verzonden: vrgdag IO mei 2019 l4I02
Aani (BS); Brandsen, Cees (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in GIT Over de Maas

6este beide

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

De leveranuer zet aebroken araniet ( steenslag ) af in diverse werken volgens zgn 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 niet want dit wordt aan de aannemer overgelaten. Meldingen van dit
product gebroken steenslag gran et zrjn met te achterhalen,d ze zgn er met. Wg hebben dus geen inzicht in hoeverre wg als RWS een grote afnemer zgn van deze steenslag .

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

Een product moet bewezen nuttig te zgn alvorens dit wordt afgezet . Nuttig is zowel civieltechnisch geschikt als voldoen aan eisen aan kwaliteitseisen. Met een geldig certificaat of ander
be gsmiddel.

Deze leveranaer wil dit afzetten als grond. Hg gebruikt hiervoor een certificaat welke met past bg dit product en dit is ook met geldig .

Een andere leveranwer van een dergelijk restproductzet dit afsla bouwstof Certificaat nog onduidelijk bi)deze leveranuer
Vanu t de branche ( meerdem partijen) is aangegeven dat een dergelgk product met zomaar als grond kan worden beschouwd. Dan zo elk ach speel an n tuurst en i

Deze d scussie is vermoedelgk vanwege d t er maar enkele partgen zgn die d t restproduct op de markt willen zetten gestagneerd.

Een product kan niet beide zgn, het is of bouwstof of grond

s grond zgn.

Het mimstena wil hier zelf een uitspraak over doen op basis van feite lnke informatie. Hierover is 20 mei overleg met diverse betrokkenen. Momenteel werken diverse pa*gen aan een notitie
,Ministene,ILT,Handhaving DON en WVL.
Vertraging in d t proces ordt mede veroorzaakt door de zoektocht naar Ju sta informatie,gnepgolf en ander zeer pnontaire dossiers(TGG en PFAS)en de jmste mensen om tafel krggen.

Informatie
De leverancier heeR zelf een opdracht verstrekt aan Delta ras is formeel niet verstrekt door de leve rende r . Dit is een De lts ree rapport. Een voorlopig concept is wel onderhands verstrekt, maar of

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

Mimstene doet binnenkort uitspraak over of dit matenaal grond of bouwstof is .

Tot zover mijn zoektocht en overzicht wat er allemaal speelt

Mvg %
Ps mjn pno's liggen op

Van: (BS)
Verzonden: donderdag 9 mei 20L9 Ifi:24
Aani Brandsen, Cees (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Cees, ik zie het~wil het er raag met Je over hebben morgen. Ik heb nogmaals gesproken met

Druk opvoemn zal echter waarschgnlgk ges ander effec hebben op de uitkomst. Het bijgevoegde document blgR vigerend. Het is nog steeds de nter e lgn dat Bontrup een ander certficaat bg
zgn product moet leveren dan hg nu doet. Het is geen grond, rreareen ho stof, stellen.
In aanloop naar een definitieve uitspraak daarover, is 6ontrup om een aantal zaken gevraagd maar
laten zien wat er in het afgelopen Jaar op dit dossier over en weer is ondernomen

stuurt zo snel mogelgk een feitenrelaas om te

20 mei is eraan overleg tussen Bodem+, ILT, Handhaving en een bouwstoffenexpert. Dan komt eraan defimtieve interne uitspraak. Verwachting is dat het dan defimtief «Is bouwstof wordt
aangemerkt. Het mag dus wel toegepast worden dan, maar ondereen ander certifcaat.

Tot zover. Spreekle lateri

Ra

Jouw vraag of wil als RWS zelf deze keten in gang zetten, kun tk d b t rd . G uliet is een bilproduct van gramst, dat gebruikt wordt voor keukenbladen en grafstenen,
maar met in onze projecten GPO geeR aan dat inkoop van grondstoffen door de aannemer gebeurt en niet door ons, en dat wil gebruik van graniet met voorschrijven. Het is dus NIET zo dat wij
zelf dit afvalproduct laten produceren. ~geefi duidelgk aan dat het RWS met te doen is om verbieden van toepassing van dit product, maar wel om veilige toepassing van het product. Met het
Juiste ce*ificaat kan het wellicht wel worden toegepast.

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: donderdag 9 mei 20(9 16:03
Aani (BS)
Onderwerp: FW: Tcepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Nu wordt het boewnd.

Groeten,
Cees



: Brandsen, Cees (WVL) 4 waal
0 d nwrp: FW:To pass BOraeukctmGBTOve deMaas

Cees,

Zie onderstaande.

Wij h bben deze weekbijgevoegdejuridis ha onderbouwingvanRWSontvangen die bliikbaard entalsonderbouwingvoorhetafwijzenvanonscertificaat. Het stukisonjuistengebaseerdop
verkeerde aannames, die herhaaldehik door ons zijn toegehcht.

Erts du delijkuitd tst kopte maken datdege e die hetschriiftgeenidee heeftwatwij doen.D ton)vistast kisvan November2018enorculeertdussindsdienalrond.

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 officie(e partiikeunng (conform BbK) te laten doen, uiteraard voldoet deze aan
schone grond (AW).

Met vn ende liike groet,

Begin doorgestuurd ba ncht:

@rws.nlVan:" (ZN)"

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

Aan; b ra bob.nl &,

Kopje:
Onderwerp:Antw ;,ToepassingGranulietinGBTOverde Maas

rws nl&

@brabob.nl&, Obrabob nl&

Volgens m0 ligt er een uitspraak van BenT over het certificaat van dit matenaa l .... en het ma te naai.
Dat is voor ons leidend. Zie de b0la9e.

Mocht Ie willens en wetens deze partij als grond melden, wetende dat dat in str0d is met de uitspraak van BenT, dan wordt dit gezien als een economisch delict (WED) en zal er ook
een bodemsipnaal afgegeven worden aan IienT.

Het vnendel0ke groet,

Van: brabob.nlj
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 15:16
Aani ~(ZN); (ZN)
CCI nederzand.nb
Onderwerp: Toepassing Granuliet in G3T Over de Haas

8 a)x b; rabob

Dag~en~
Wij zijn, op verzoek van Graniet Import Benelux b v en Over de Maas CV, voornemens opme uw een Bb k meldmg te doen voor het toepassen van het product Granuhat in GBT Over de Maas.

Dit product wordt al gerwme 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 'Marks r
Wadden'. Bij de toepassmgen onder water van Granuhet ziin nooit biizonderheden opgetreden

De Bbk-meldingen van toepassingen onder water zijn altijd door het bevoegd gezag Bb k als toereikend beoordeeld. Ook RWS Zuid Nederland heeft in het verleden met deze type
toepassingen van dit matenaal mgestemd. Op 30 mei 2018 heeft RW5 Zuid Nederland, m samenspraak met collega'ven Bodem+ en beleidsadviseurs, een nieuwe Bbk-meldmg (kenmerk
RWSZ2D16 D0004843 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 fiine fractie, er ongewenste vartroebehng van het oppervlaktewater optreedt en daarnaast een ongewenste verhoogde kans
op coHoidaal ged eg va het materiaal zou ontstaan. Ook zou er geen sprake zijn van materiaal dat voldoet aan de defin tic van gro d omdat het een product zou betreffen dat het resultaat
rs van een shipproces. Dat laatste is echter onjuist. Er is geen sprake van e mg 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).

Gramet Import Benelux b v heeft de afgelopen penode van ruim een )aar verschillende gesprekken gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) Riiksoverheid. Er zijn nieuwe
aanvullende laboratorium proeven uitgevoerd op de ka akte rist e ka e genschappen van Gra nul et. Tevens is een extra BRL1001 pa mike uring (Dibec) 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 onafhankeliik deskundige
'Schreurs Miheuconsultfi Schreurs Miheuconsult concludeert m haar toetsing d d. 12 apnl 2019 dat Granuhet kan worden gekwahficeerd als AW grond vrii toepasbaar op zowel landbodem
als in 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 Mille uconsult'kenmerk p2019-
0245,d d. 12apn(2019). Deze mformatie geeft meuwe mzichten en isaanleidmgopmeuw detoepassmgvanGranulietin GBTOverde Meeste melden. Wil zijn benieuwd naar jullie memng
over de meuwe aanvullende mformatie en horen graag of we mformatie ook via het meldsysteem kunnen aanleveren

Met vriendelijke groet,


