
Vent
verzonden:
Aan:
CC;

Onderwerp;

(WVL)

dinsdag 14 mei 2019 09 05

(WVL); DGRW

(WVL); (WVL)

RE: Toe passi g Gra naliet in GBT Over de Maas

0 Zj

Hoi~
Dank voorde mail. Ik ken de rapporten en heb ze meegenomen in mgn notitie

Een filne dag,

+31 (0)~
Van; (WVL)
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 17:34
Aani DGRW (WVL)
CC: 0 (WVL); (WVL)
Onderwerp: FW: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Ha ra h,

Ik knjg deze doorgestuurd, jullie zijn bezig met een afweging over de status van het matenaal. Goed om deze intenties op het netvlies te hebben.

Van: (VIVL)
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 17:07
Rent (WVL); (WVL)
Onderwerpt FW: Toepassing Granuliet in G)T Over de Maas

Ter informatie van onze

'vnend'ioe~

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 15M9
Aanr DGRW; (WVL);
Onderwerp: FW: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

(WVL); (WVL);

Collegae,

6g deze stuur ik een mailwisseling door, die is gevoerd tussen een melder~ i o v. en RWS ZN Men probeert
heeft aangegeven dat dit niet zal worden geaccepteerd,~incl. bi lao~eover uridische onderbouwing) maar de toepasser verwilst naar een toepassing in de Marker Wadden.

RWS ZN

Men beoordeeld het materiaalals grond, o a. obv de notitie van ~!r Opvallend is ook d t het standaard stoffenpakket voldoende wordt geacht en dus geen parameters nav de flocculant
laat analyseren. Volgens~ is het met toxisch en komt het slechts in fi,fil%%u voor.

Gr. Q
Van: (ZID
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 16i 55
Rent (OIB
Onderwerp: FW: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Tkn en graag inhoudelgk ff blpraten, zodat we hetzelfde geluid terug blfiven geven.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 16:53
Rent (ZN)
CC: @nederzand,nb j Brabob;
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

j Brabob

Volgens mg
Dat is voor ons leidend. Zie de bglage.

Mochtle willens en wetens deze partg als grond melden, etende dat dat in stnld is met de uitsp aak van DenT, dan wordt dit gazen als een economisch delict (WED) en zal er ook es
bodemsignaal afgegeven worden aan ilenT.

Met vnendelijke groet,

Van: j B brabob~nl
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 15i16
Aant (ZN); (ZN)
CC: Onederzand.nb
Onderwerp: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

I Brabobi j Brabob

Dag~en+,
Wil zijn, op verzoek van , voornemens opnieuw een Bbk-me ldmg te doen voor het toepassen van het product Granuhat m GBT Over de Maas.

Dit product wordt ai geruime tiid m Nederland als grond toegepast. Soms wordt door de producent gebruik gemaakt van de toepassmgsmogehjkheden onder water, in diepe plassen (GBT s). Zo zijn grote
hoeveelheden toegepast in GBT De Riet (gemeente Cuijk) en GBT Over de Maas. Dit vooriaar is een partij bil RWS gemeld en toegepast onder water bij het proiect 'Marks r Wadden'. Bij de toepassingen



ontstaan. Dok zou er geen sp ake zijn va mater aal dat voldoet as de dehnitie van g ond omdat het een product zou bet effen dat het resultaat Is van een sli/pp oces. Dat laatste is echter onjuist. Er is

geensprakevanenigsgjpproces,hetgaatommateriaaldatvrijkomtuitee procesva brak,ze ene ss n.yooreenverde eb schrijvingvanhetprocesverwijzenwijgraagnaarderapportage
van Schrevrs Miheuconsult (zie hierna).

Gramet Import Benelux b v. heeft de afgelopen penode van ruim een jaar verschillende gesprekken gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) Ri/ksoverheid Er zi/n meuwe aanvullende
laboratoriumproeven u tgevoerd op de ka akterist eke eigenschappen van Granuliet. Tevens is een extra BRL1001 parti/keuring (D bec) uitgevoerd op een deel van het granuliet. Dp basis van de oude en
nieuw verkregen informat e iade milieuhygibnische en fys sche kwahteit van Granuliet opnieuw beschouwd dooreen onafhankeli/k deskund ge 'Schreurs Miheuconsultk Schreurs Milieuconsult
concludeert in haar toetsing d d. 12 apnl 2019 dat Dra nuhet kan worden gekwahficeerd als AW grond vrij toepasbaar op zowella ndbodem als in oppervlaktewater. Er zi/n bii deze toepassmgen van
Granuliet geen risico s ten aanzien van mens of natuur te verwachten

Met deze email overleggen wij jullie eerst informeel het keuringsrap port van D hee (kenmerk 919 00 001; d d. 16 april 2019) en de toetsing van 'Schre ure Mil euconsult'kenmerk p2019 0246; d d. 12 april
2019). Deze informatie geeft nieuwe inzichten en is aanleidmg opmeuw de toepa ssmg van Granuhat m GBT Over de Maas te melden. Wij ziin bemeuwd naar julhe mening over de nieuwe aanvullende
mformatie en horen graag of we mformatie ook via het meldsysteem kunnen aanleveren.

Met vriendelijke groet,

+CBraBoB
~oawstossae ~ ssostslorao aslsroostaro

Tel
Mob
Adres

Web

t3L(0)40-~
+SL(0)6-~
Pastoor P. Thijssenlaan 41
6029 RLSterksel
www brabob.nl
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Dsb B Ibab..

De infomate verzonden h dz e m berkht is u teutend beste& voor de gesdmsseerde Gsbru k door onbevoegden openb am kho of vemeniovuldoinp is verboden Aanoszen het tschnech nop nat gegarandeerd kan worden dat da berxia n t Is

ver dsddowderdenkandeafzendernata pakelskzininoevalvanonl eteo abram ovanhete- ibsrkhten/ofbi/ontideeo tva ostd anan.


