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jn de versie met de opmerkingen van ~ heb ik nog wat opmerkingen toegevoegd.
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Onderwerp: concept nobbe granuliet
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Beste collega',

Bijgaand een nobtie over granuhet. (n deze contept nobtie wordt ingegaan op de volgende dne onderwerpen:

Het Bbk kent 2 categoneen waarbinnen hergebruik mogelijk is: bouwstof of grond. De ene bevoegd gezag beoordeelt granuliet als grond en de andere als bouwstof Granuliet kan niet
beide zgn. Dit wordt door de definianng van beide begnppen uitgesloten.
(n het Bbk is een speofieke zorgplicht opgenomen voor toepassen grond in oppervlaktewater lichamen. Er is onduidelgk over de reikwgdte van deze zorgplicht bg de toepassing van
granul at in oppervlaktewater als plassen en kanalen.
Als bew ijs middel voor de mdieuhygiemsche kw a hts it van g ra nu(iet wordt door Gramst (mport Benelux de BRL 9321 gebruikt als erkende kwa hts itsverklanng. Dit normdocument Igkt gezien de
scope n et van toepassing op granuliet.

Graag ontvang ik jullie reactie op de notitie. Zou prettig zijn als dit vrgdag of as maandag lukt

Dit overleg dient tevens ter voorbereiding op het gesprek watMet een aantal van iugie zou ik daarnaast eveneens graag een ovedeg hebben over de notitie. Dit zijn
en ik half mei met G(B hebben.

Door is al een aantal keer geprobeerd om d t overleg te plannen. Door ziekte en vake tie bleek dit elke keer niet te lukken. (k hoop dat het nu wel lukti Anders vrees ik dat e het moeten
doen met de mensen die wel kunnen. Zou jammer zgni

Hieronder enkele data vooraan nieuw overleg.

30 apnl van 9u tot 10.30 u Croeselaan Utrecht
30 apnl van 16.30u tot 18 u Croeselaan Utrecht
14 mei van 9u tot 10 30 u Croeselaan Utrecht
15 mei van 9u tot 10 30 u Croeselaan Utrecht
16 mei van 9u tot 10.30 u Croeselaan Utrecht
20 mei van(3u tot 14.30 u Mimstene (BW Den Haag

Alvast bedankt..

Een fijne dag,
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+ Denk ook aan het milieu - is pnnten an deze I echt nodig&
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