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(WVL);
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(WVL);

Heren, TER INFO: weet dat dit speelt, geen (re)actie gevraagd, wel vertrouwelijkheid gevraagd.
Wordt je komende dagen wel bevraagd over dit onderwerp, dan svp door-/terugverwijzen naar Ruud Splitthoff.

Wat speelt:

Ministerie heeft na lang traject besloten dat granuliet de status 'grond'eeft, dat zwart-wit op papier gezet en aan RWS kenbaar
gemaakt, ook toegezegd om dit in toekomstige wijziging Rbk te verduidelijken (ZIE BHIAGE )
Een concrete melding van toepassing granuliet in Zuid-Nederland (in put Over de Maas!!) wordt nu wederom geweigerd. Zuid-
Nederland blijft zich op standpunt stellen dat het bouwstof is/kan zijn.

Ofwel: R~

Groet~
Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 11:44
Aan: Splittholf, Ruud (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Memo granuliet

Dag Ruud,

Gesproken (ruim een uur) met (en )
Ko its te ve rs ie :

Ze gaan de melding weigeren (voor 12.10 uur) en mogelijk kennen ze alsnog toe, als er een aanwijzing/dienstopdracht komt.

Kortere versie :

Ze hebben op basis van de memo eerst gekeken naar de informatie als was het grond.
Zien in de informatie het geringe percentage organische stof en concluderen: dus geen grond.
Volgens hen blijkt uit definitie en toelichting BBK, die stelt dat "grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een
maximale korre/grootte van 2 mm en organische stofin een verhouding en met een structuur zoa/s deze in de bodem van nature
worden aangetroffen, alsmede van naturein de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter,
met uitzondering van baggerspecie"

Doorpratend zit de echte zorg op andere dingen. Met name:
~ ~

~ en~ geven wel aan bereid te zijn te praten om te zoeken naar mogelijkheden (waarbij zal moeten blijken of die stok ver
genoeg reikt).

Wordt vervolgd...

Vaa: Blom, Michele (BS)
Datum: dinsdag 15 okt. 2019 12:04 PM
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL)
Kopie: Blom, Michele (BS) &

Onderwerp: FW: Memo granuliet

rws.nl&

rws.nl&
lkrws.nl&, (BS) rws.nl&



Van: Postbus DGWB [
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 11:25

Aan; Blom, Michele tBS)
CC: B)S)
Onderwerp : Memo granuliet

@minienw.nl]

Beste mevrouw Blom,

Namens stuur iku bggaand memo.

met vriendelijke gmet,

Secretariaat directeur-generaal Water en Bodem

Ministerie van In&astructuur en Waterstaat
Directoraat-Generaal Ruinae en Water
Postbus 20901 I2500EX Den Haag
Rijnstmat 8 12515 XP

I
Dcn Haag07~

~

Or'


