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Beste collega',

In vervolg op ons overleg van as maandag hierbg de aangepaste versie van de notitie over granuliet. Graag ontvang ik voor maandag iugie op- en aanmerkmgen zodat ik de notitie definitief kan
maken. Gelet op de gevoeligheid vraag ik iugie om alles goed te lezen en te voorzien van aanvullende argumentatie.

Nadat de notibe definitief)s, is afgesproken dat% Cees Brandsen za)informeren en Wen ik zullen het)T Bbk informeren. Ik za)mijn cogega s van RWS informeren. en~ zullen
vervolgens de nobbe gebruiken als basis voorde handhaving en het verzoek van W om een u tspraak te doen over de toepassingsmogelilkheden van Granuliet. ~ zal op basis van de notitie
contact opnemen met de CI en aangeven dat het huidige certificaat niet gebruikt kan worden als EKV voor g ra nu)iet.~ en ik zullen ind en een nieuwe normdocument (waarschijnlijk de BRL 9344
van SGS) wordt ingediend voor opname in de RBK aangeven dat granul et een bouwstof is.

Oe notibe zal door ILT ook richbng~ebru kt worden om aan te geven dat toepassing van granuliet als grond n et mogelijk is.

Voor de volledrgherd Bodem+ kan de erkenmng van ~ niet rntrekken. Onze bevoegdheid tot rntrekken van een erkenning rs beperkt tot admrnistratreve redenen zoals genoemd rn art 11 van de Rbk.
Indien de CI het certrficaat rntrek kunnen we rn actre komen. In alle andere gevallen is ILT leadrng.

~en ik zullen nog een besluit moeten nemen over wanneer en hoe we in gesprek gaan met ~
Alvast bedankt voor jullie reactie.

Een sine dag,
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