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Duns,

10.2.e
Pa heeft m de ochtend een gesprek plaatsgemnden tussen ons

opgelost.

en mensen van vergunnmgverleoing ZN. Dat gesprek heeR de impasse dw mtroduceerde rust

Probleem is dat granuliet al geruime tijd onderwerp is mn discussie. Dk beef geleid tot diverse gesprekken rrut het bedrijf Rijkswaterstaat en DGWB Na onderzoeksrapporten en aanvullende informatie is

door DGWB bevestigd dat granuliet als grorxl beschouw mag worden. Mddels dit memo was er dan heklerheid voor intern RWS over toepassing van granuliet.

Nu is er toch besloten om geen vergunning af te geven, het betref Granuhet is een restpmduct wat ontstaat als wij gjn ZOAB bestellen voor ooz» wegen.

Wg hebben als WVL onze kennis mgebracht om de discussie mct graouhet dn ook D ON speelde op te lossen en tot een beshul te komen hoe je het moet dag/bereis dat is dus rmt mstemming van DGWB
gmod geworden Onze messen herkennen de oude dncussies oprueuw en begrgpen niet waarom da m rond bijg nngeo. 11

(Het vermek over gmnjwatermeuog is niet invulbaar en zal ook niet helpen tav een vergunnwg verlenmg. De oproep om Deltares en andere deskundge is ook al eerder gedaan en heeli opgeleverd dat het
pmduct als grond beschouwd kan worden.)

lk hoop snel van je te horen,

Groeten,
Cees

Verzonden met Blackgerry Work
(www blackberrycom)
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Hoi Cees,

Informatie Bontrup:
Onderstaand de terugkoppeling van het tel. oesorek van ZN (via de adviseur daar) met de firma Bontruo (via de soeoalist daar) over het afwuzen van de melding vh toepassen van Granuliet. Op
mijn verzoek door Bontrup op de mail gezet.

in essentie komt het erop neer dat ZN in dit telgesprek aangeeR dat
A. granuket geen grond is, mede vanwege geen organische stof;
B. de verstrekte verklanng van de DG WB aan de DG RWS over het standpunt dat granuliet als grond kan worden toegepast niet toereikend te vinden en dat een "instructie" nodig is in de ion

DG RW 5- HiD ZN etc.
C. een onderzoek aar lange termon effecten op de grondwaterkwalteit nod g ordt geacht, wt te voeren door TNO, Deltares en/of RtVM.

Verder is vastgesteld dat granuliet voldoet aan de afgesproken onderzoeken (PFAS, PH, cogodiaal gedrag en milieustandaarden).
De speoa list van Bontrup geeR in rood aan het eind aan wat zijn mening is.

Informatie ZN:
ik heb eerder op de dag aan ZN (May) ge raagd aan te geven per mail at:
& De reden is voor aikeunng van de melding
& Er nodig is voor goedke urm g
Daarop heb ik (nog) niets gehoord.

Informatie WVL:

De meninc van-
g

Mijn overwegingen:

Mi/n advies aan jou is

Groet

Ruud

From:



Telefonisch gesprek tussen RWS en Bontrup. ~belde nav afwijzing meld g 5043911-Toepassi g Granuliet GBTOdM.
Opgesteld door~ In rood mijn toelichting, de rest is zo feitelijk mogelijk weergegeven.

~ belde om de afwil zmg toe te lichten.
De meldmg is door de beoordelaar afgewezen omdat Granuhat naar het oordeel van de vargunmngverleners geen grond betreft, omdat er 'geen organische stof in zitk
Vervolgens is een 'standaard email'estuurd, die ook naar mening van ~ wat ongelukbg is omdat daar achterhaalde milieuhygienische punten In staan (zoals co)l oidaal gedrag, pH etc).
De afwijzing is gekomen omdat deze afdeling, "na mee dere dagen intensief overleg met de 5 collega'", geen aanduid ge instmctie (ook wel 'oplegnotitie'enoemd, of 'dienstbevel'n een vorig
gesprek) heeft gehad dat Granuhet als grond dient te worden beschouwd. De 'met ondertekende'n 'vage interne memo'ussen 'DGWB en RWS's naar~s memng met afdoende omdat
DGWB 'er met overgaat'toehchting van mip het zou kunnen dat ik de DG s niet helemaal goed gehoord heb, maar ng hgt er geen duidelijke instructie naar memng van de vergunnmgverleners)
Er is een mstructie vanuit de directe hjn nodig Volgens ~ ofwel van ' Karen Weustink (Directeur), Diana Beutmg (HID) of de DG RWS (MicheBeBlom)'avdemlieuhygienischekwahteitisg zegddaterquatoxiciteitenpFAS'niksaande hand'is. De pHwerdookgenoemdalsafdoende onderbouwd( kweet niet meerde exactebewoordingen).

Toch werd er een nieuw punt te r tafel gebracht~ gaf aan dat er nu gesproken wordt overeen onderzoek naar "de langetermijn effecten op de grondwaterkwa bta it, dooreen mstituut als 1 NO, RIVM of Delta ras". Aangezien de effecten op voorhand
nietduldelijkzijn,dentGranuliette odentoegepastlneenlocatie aarhet'terugneembaadis(bijvoobeeldbovenwater'....)

Ik heb ha overhet olga de gevraagd:
Als Dra nuhat dus schoon is, waarom is er onderzoek nodig naar de effecten op omgeving. De respons was dat er mogelijk 'varkittmg'ptreedt, waardoor ondoorlatende lagen ontstaan 'die
grondwaterstromen kunnen afbuigen'. Hierdoor zou een vervuihng 'opeen andere plek terecht kunnen komen'it betreft dus 'geen directe vervuiling, maar een indirect effect'.
Mijn vraag of dit ook bil de toepassmg van bv klei (ook vaak ondoorl etend) wordt verlangd werd beantwoord met dat 'klei wordt gezien als grond'f 'als normale grond'f vergelijkbare
bewoord gen en d t dus n et gev aagd wordt.
Op mijn veivolgvraag of dit extra punt dus met meer relevant is op het moment dat Dra nuhat als grond wordt gezien kreeg ik geen coherent antwoord
Na mijn opmerkmg dat dit een nieuw punt is en met benoemd tijdens ons eerdere gesprek met hem en zijn RWS coBega s 'als 1 van de 4 restpunten'gesprek op 26 Sept 2019), gaf Rol f toe
dat dit mderdaad met genoemd is en kon hii geen duid ehike uitleg geven waar deze nieuwe zorg vandaan kwam. Evenmin kon worden aangegeven of er niet bhjvend nieuwe punten naar
boven zouden komen
Na mijn opmerking dat dit onderzoek lang gaat duren werd beveat gand gereageerd in de trant van 'ja, dat kan wel e en jaar gaan duren'.

Het gesprek is afgesloten met de opmerking mijnerzijds dat~ verzoek tav een ondertekende mte me instructie 'Granuliet = grond' ieder geval consistent is met zijn eerdere pvnten (gesprek 26

sept), maar dat ik het meuwe verzoek voor een langetermiin effecten studie alsgezocht, ongefundeerd en oneerhjk(of woorden van gelijke strekkmg) beschouwde We hebben afgesproken om elkaar
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Toevoeging mijne rziids: We zitten inmiddels m een kastje naar de muur situatie die al ruim 1 S jaar duurt, en weer een nieuw hoofdstuk liikt te kriigen na de laatste afwijzing en dit telefoongesprek.
De rede nanng van RWS vargunningverlening is bhjkbaar al s volgt:

Wij vinden dat Granuliet geen grond is, dus mag het niet toegepast worden 11
Als het toch g ond is, dan m g het niet toegepast o den omdat het n et schoon is

Als het toch schoon is (standaardpakketten) dan veronderstellen we bijvoorbeeld dat er asbest inzit;
Als bliikt dat e r geen asbest in zit, dan misschien wel FFAS, of sulfaat, of banum, of FFA5+10 etc etc
Als het dan toch echt schoon is, dan beroepen wij ons op de zorgplicht en noemen we (bhivende) vertroebehng en mvloed op de pH waarde
Als vertroebeling en pH geen probl is dan m g het to h nl tvrij toegepast ord n omd t de toepassing el eens het stromingspat oon van andere (im g nai e) vervuil ngen zou kun en
belnvloeden...
Als bliikt dat dit onderzoek onredelijk is omdat het ook niet gevraagd wordt voor andere grond, dan zeggen we dat we Granuhet dus geen grond vinden..

Etc etc

Vr ende(i)ka groet,


