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Zoals vrijdag besproken advies om dit voorlopig bij/aan IenW te laten.

Groet~
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Allereerst is het altijd de bedoeling geweest om de uitkomsten van
ons onderzoek en de redeneerlijn met GIB te bespreken, hebben wij
immers op 5 februari toegezegd. Alles overwegende zijn wij tot de
conclusie gekomen dat granuliet als grond kan worden gekenmerkt.
Dat laat onverlet dat het granuliet bij toepassing aan alle eisen moet
voldoen, inclusief de zorgplicht. ~

Bij voorbaat dank! Wij hebben in het overleg van afgelopen
vrijdag gekeken naar het totale plaatje, inclusief historie en
mogelijke consequenties van een keuze. Wij zijn niet zo maar tot
een keuze gekomen.

Met vriendelijke groet,



Van: (WVL) &

Verzonden: maandag 15 juli 2019 08:28
Aan: DGRW& LRminienw.nl&;
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@I Le nT. nl &; ILT

De afgelopen periode hebben wij met elkaar een redeneerlijn afgesproken. Hierbij zijn ILT, RWS ( uitvoering, bevoegd gezag en
beleidsondersteuningi en id&W betrokken. Wat nu is besproken met het bedrijf staat haaks op wat wij met elkaar hebben afgesproken.
Ik vind De argumenten heb k al meerdere malen met je gedeeld.

krijgen de mede opsteller van de nodtie ook een terugkoppeling?

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
fwww.bjackberrv.comj

Van: — DGRW &—Qminienw.nl&
Datum: vrijdag 12 jul. 2019 3:56 PM
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Onderwerp: granuliet grond

(Rrws.nl&,

ILT & @ilent.nl&,

- DGRW

ILT

Beste Allen,

en ik hebben vandaag GIB uitgebreid gesproken over granuliet. De
vraag stond daarbij centraal of granuliet een bouwstof of grond is. Alles
overwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat er voldoende
argumenten zijn om granuliet als grond te kwalificeren. Wij merken dat het
een soort tussencategorie is waarbij voor beide definities een redeneerlijn
kan worden gevonden. Echter als je kijkt naar de toepassing van het
materiaal dan is het inmiddels in grote hoeveelheden als grond toegepast (2
miljoen ton). De kwaliteit van het product is goed en qua structuur
vergelijkbaar met bijvoorbeeld zand. Door de productie en herkomst is het
niet een op een te vergelijken, maar het komt wel in de richting. Dit is de lijn
die wij vanuit beleid dan ook willen volgen. Dit laat onverlet dat bij
toepassing door RWS aanvullende vragen kunnen worden gesteld over de
kwaliteit in relatie tot een toets aan de zorgplicht. Ik heb deze lijn zojuist
met jullie ( en ) besproken. Ook ligt er nog een vraagstuk rond de



alleen kan worden toegepast als grond. Het zou mooi zijn als GIB in de
tussenliggende periode op grond van het BRL 9321 certificaat kan
produceren. Ik wil jullie verzoeken om begin volgende week aan te geven of
jullie je in deze lijn kunnen vinden (of aangeven dat er geen bezwaren zijn).

heeft inmiddels van RWS benaderd. Begin
volgende week wordt geprobeerd om op afdelingshoofdniveau een overleg te
plannen, om te komen tot een gezamenlijk beeld en richting. @ /@gg/
hebben jullie vanuit de ILT suggesties voor een afdelingshoofd die aanwezig
kan zijn bij dit overleg.

Met vriendelijke groet,

tel. 06
e-mail:


