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Volgende week vrijdag heb ik een gesprek met ~over het verdere traject. Op de agenda staan dan actie die I(T wil gaan ondernemen en de wijze waarop DLW het bednlf Granuliet Import
Benelux (GIB) gaat informeren. In een eerder gesprek is door ons aangegeven dat GIB het concept van de not tic ook kn)gt en dat e vervolgens een gesprek met hun daarover hebben.

In een gemeenschappelijk overleg met RWS ON ), LO N C ~), ILT ( ), DkW ( ~) en LO60 (~) hebben we bepaald dat:
Granuliet een bouwstof is en geen grond zoals GI6 aangeeR
Er dient ter degen rekening gehouden te worden met de zorgplicht bij toepassing van granubet in het oppervlakte water. Toepassing van granuliet is gelet op de zorgplicht niet gewenst
tenzij u t onderzoek blikt dat er verwaarloosbare nsico's zgn. M en ~ hebben h erover ernstige t gfels.

~ Het normdocument welke nu wordt gebruikt als bewijsmateriaal Bbk voor granuliet is met geldig. Granuliet valt met binnen de scope van het normdocument

In mijn notitie, die ik na het overleg met~ als defimtief concept betitel, is bovenstaande verder uitgewerkt. Ik zal deze indien gereed na je toe sturen.

Lastiq punt is dat de notitie onze denknchtinq aanqeeR. Verwacht wordt

Gisteren spraki~ en begrgp van hem dat hg het tot volgende week vri)dag erg druk heeR Ik weet niet of hg nog tgd heeR om te reageren, vandaar mijn mail

Een filne dag,

+31 (0)~
/~Sgp) Denk ook an h*t mili*u - is printe an d*ze mwl e ht nodig&

Van: (WVL)
Verzonden: vrgdag 7 juni 2019 10:21
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CC: (WVL)l (WVL)
Onderwerp: INfinlbe granuliet (besluihmrming en planning)

Hoi~,
Kun)e mg inzicht geven in het traject + planning van de definit ed scussie granuliet?

PS ik stel deze vraag omdat onze HID van RWS-WVL dit dossier nauwgezet volgt ivm de lopende bezwaarprocedure tegen RWS
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Van: - ILT

Verzonden: donderdag 23 mei 2019 IU26
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Onderwerp: RE: notibe granuliet
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Nu met Bijlage.
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Onderwerp: notitie firanuliet
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Beste collega',

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

Nadat de notitie defin tief is, is afgesproken dat% Cees Brandsen zal informeren en W en ik zullen het IT Bbk informeren. Ik zal mqn cogega s van RWS inform~eren. en~ zullen
vervolgens de not tie gebruiken als basis voorde handhav ng en het verzoek van GIB om een uitspraak te doen o arde toepassingsmogelgkheden van Granul at.~ zal op basis van de notitie
contact opnemen met de CI en aangeven dat het huidige certificaat met gebruikt kan worden als EKV voor g ranuliet ~ en ik zullen indien een mauw e normdocument (w asrschijnlgk de 6RL
9344 van SGS) wordt ingediend voor opname in de R6K aangeven dat granuliet een bouwstof is

De notitie zal door ILT ook nchting Brabob gebruikt worden om aan te geven dat toepassing van granuliet als grond niet mogelijk is.

Voorde vogedighe d Bodem+ kan de erkenn ng van GIB n et int ekken. Onze bevoegdheid tot intrekken van een erkenn ng is beperkt tot adm mstratieve redenen zoals genoemd m art 11 van de
Rbk. Indien de CI het certificaat intrek kunnen we in actie komen. In alle andere gevallen is ILT leading

~en ik zullen nog een besluit moeten nemen over wanneer en hoe we in gesprek gaan met GIB.

Alvast bedankt voor lugie reacbe.

Een fijne dag,

+31 (0)~
QQpj Denk ook a n het milieu - s prlntan van dez mail cht nodig


