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Hol +
Dank voordeze informatie. Ik ga ermee aa de slag. )e hoort nog van mil.

lk heb inmiddels met~ gesproken over ons bezoek aan Iugie bednif Wij willen dit graag doen nadat we de (concept) notitie en de conclusies die daarwt volgen met iulke hebben
besproken. Voorde notitie is een bezoek ook met noodzakelfik. Natie laatste twee mails en de andere informatie heb ik inmiddels een goed beeld van de sitvatie en context. We willen het
gesprekin Den Haag houden.
Vandaag rond rk de notibe af en stuur ik deze voor een collegiale toets naar een collega.

Daarna

vindt overleg pia ts met DLW, ILT, RWS adv es en RWS handhaving en toezicht. De door lou
voorgestelde data voor ons overleg orden, gelet op de aankomende vake ntiepenode, daarmee krap. Volgende eek eet ik of het gaat lukken. Ik mail/belle.

Goed Paasweekend,

Een fijne dag,

+3I (0)6~
/4&QCiJ Denk ook aan het milieu - is pnnten van deze mail echt nodig&

Van:
Verzonden: vrijdag 19 2019 10iOB
Aanz (WVL)
CC:

DGRW,'nderwerp:

Re: Nobbe Granuliet

geste~
We hebben bij de leve a neer navraag gedaan t a v. het vermelde op het valligheidsblad van de Ecopure p-1715. Hun reactie is dat wat op het MSDS blad vermeld staat enkel het product in zijn pure vorm
betreft en geen betrekking heeft opeen toepassmg m verdunde vorm.
De reden dat deze standaardbepaling opgenomen is op het MSD5 is omdat EcoPure geleverd wordt in pure vorm (poeder) en in relatief grote volumes (big bags).
Lozmg m pure vorm m oppervlakte/grondwater kan ongewenst ziln en dient dus vermeden te worden. Men kan zich bilvoorbeel d voorstellen dat een groot volume m pure vorm een verste ppmg in een
afvoerkanaal kan veroo zaken.

Het balangnjkste op het MSDS blad aangaande de milieuhygienische kwaliteit betreft de mformatie over aanwezigheid van gevaarhjke bestanddelen overeenkomstig de EU verordening. Het MSDS blad
is daar duide hik over, EcoPure is met parsistent en met bi o accumul eerbas r, het bevat geen P g? of zPzB stoffen en wordt dus beschouwd als met toxisch en geeft geen ophoping m orgamsmen

Ecopu e in Noordseleemisenkelinsterkverdundevormtoegepast(mi derden1op10000 ofte el&001%).Drectnatoepassi gbindtdeflocculantzlchmetdef jnedelen.Ophetmomentdatde
Noordse leem wordt toegepast heeft het een vaste vorm. De floccvlant heeft dan zijn bindende werk met de mineralen gedaan en is dan dus nauwehjks mobiel.

Samengevat
Deze standaa dbepaling is bedoeld voor Ecopu e in pure poedervo m De dosering n Noordse leem s zeer genng (te verwaarlozen) en zit er vrijwel obiel in.
Daarb j is de Ecopure n attox ach en geeft geen ophogingin organismen. De conclus e is de ook dat Ecop rein de Noordse leem volstrekt onschuld g isen geen risicovoorhet Reu vo mt.

We hopen dat je hiermee voldoende geinformeerd bent. Mocht ie verder nog vragen hebben dan weet ie ons te vinden l

Aangaande het plannen van de afspraak bij ons ln Amsterdam heeft aangegeven erg aag Mj te zlin.
Op dit moment stegen wij voor 9 of 10 mei, zien jullie een mogelijkheid snel duideliikhei d te geven over deze data?

Met vn ende li)ka groet,

Vani (WVL)
Verzonden: maandag 15 april 2019 17:43
Aan:
Onderwerp: RE Notitie Granuhet

@rws.nl&

Hoi~

Het ruwe product/ basis product dat ju(ha bewerken hoe ziet dat er «it? Is het grof gebroken steen? Heb ie misschien een foto voor mii.
Kun je ook wat zeggen over de wijze hoe het gewonnen wordt. Hoe ziet het matenaal er uit in de steengroeve.7
Ik wil de gedachte toetsen of het matenaa l aangemerkt kan worden als grond toegepast ais met vormgegeven bouwstof.

Alvast bedankt,

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberry.com)

Van: Clgraniet-import.ni&
D wm; maandag 15 apr. 20194 18 pM
A n; (WVL)

K

plv .'~bonti

.co
Onderwerp: Re: Notitie Granuliet

iar s.nl&

Beste~
Bedankt voor je mail en vraag,
De vraag is uitgezet bij de profs.

Inhoudehjk antwoord ontvang je ze m.

gr &
vent IWVLI



Dank voor het rappo*. Een vraag d e het rapport met beantwoord s mfin raag waarom het eiligheidsblad aangeeh dat vermeden moet worden dat EcoPure P 1715 in afvoerkanalen,
oppervlaktewater of grondwater terechtkomt Kun je deze vraag beantwoorden

Op de voorgestelde ovedegdata en locatie knjg le zsm antwoord.
Een fiine dag,

+31 (0)6~
~ki@CiJ Denk ook san het milieu - is pnnten van deze mail echt nodig&

Van: raniet-im rt.nlj
Verzonden: 12 2019 15i44
Aani (WVL)

DGRW,'nderwerp:Notibe Granuliet

Beste~
Zoals afgesproken hierbij de notitie.
Onderzoekt a v. cogoidaal gedrag is er ook m verwerkt.
Positief dat er een gesprek bij ons op locatie komt.
Zoals gisteren besproken deze notitie graag m vertrouwen behandelen aangezien eerder gedeelde informatie onterecht tegen ons is gebruikt.
Mogelijke data voor ons zijn 7, 6 en 9 mei 13:00 te Amsterdam.
Laten jullie weten of een van die data past?
In het geval van vragen of opmerkmgen zijn wil uiteraard beschikbaar.

Goed weekend.

Met vnendehjke groet,


