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Verzonden:
Aen;
Onderwerp:

WVLI
dinsdag 24 september 2019 1541

izN)
RE: Botrup

01

De mails lezen ~
Maak op dat op basis van het oude certificaat wordt nog kan worden gewerkt tot de aanpassing van het certificaat.
Dit wordt toegestaan. 11.1
Begrijp dat
Hoe het nu precies zit met wat nu bindend Is voor julbe vergunningverlening handhaving weet ik niet.
Het is wel van groot belang dat op de luiste gronden een MHV wordt afgekeurd/ met toereikend wordt verklaard.

b ee
schat ik in. 1 1 . 1

gestuurd

Groet~Van :

(ZN)
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 15:06
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Potrup
Ll'gehtie: Hoog

10.2E

Kun)e mij hierover terug bellen aub?
Alvast bedankt.

Met vriendebjke groet,

senior adviseur

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdelmg NOV fvergunmngvedemng)
Avenue Ceremique 125 I 6221 KV Maastricht I~ I

Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

~F088- ~
@rws. nl

www. mk swe te rata e t. n i

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van :

(ZN)
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 14:35
Aan: (ZN)
Onderwerp: FW: Potrup
U gentie: Hoog

Hoi'ierbij
het standpunt / redeneerbjn van ON. Ben benieuwd of

al via May ontvangen.
hier ook zo over denkt resp. naar handelt ....?! ~heeft de mail van Arno

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 9:54
Aan: (ZN); (ZN)
CC: (ZN)
Onderwerp: FW: Potrup
U gentie: Hoog

Dag heren,

Ter info en graag ook door jullie ter behandeling, aangezien ~ zich net ziek heeft gemeld begrijp fk, hartelijke groet,

May

Van: Valkhof, Arno (DN)
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 9:48
Aan: Kerkhof, May van de (ZN)
CC: (ZN); Splitthoff, Ruud (WVL)
Onderwerp: RE: Botrup

Hoi May,
ON volgt de afspraken zoals gemaakt fn eerst het overleg met IfkW (zie e-mail) en later met Botrup (zie gespreksverslag in eerdere e-mail). Er is toen een
behoorlijk grondige discussie geweest waarbij voor een lijn is gekozen; verschillende bargumenten (incl die vanuit de regio) zgn aan bod geweest. Uit deze
discussie heeft IIEW obv advies RWS een besluit genomen hier mee om te gaan. Betekent dat we Granuliet als grond behandelen. Het certificaat — dat niet
actueel is — wordt in de komende periode aangepast; het bestaande certificaat wordt in de tussentijd gebruikt en vormt geen belemmenng voorde
verwerking.
Het lijkt me handig (vanuit 7=1) dat we hier RWS-breed
AI'lf0



CC: (ZN) &

Onderwerp: FW: Botrup
rws. n I &

Hi Arno,

Zie bijgaand de eerste reactie van ZN. Ik lees een enerzijds formele reacbe (een mail is noo neen wet) en anderzflds een Inhoudelgke (er
waren meer Issues waardoor de melding ontoereikend is verklaard). Mij lijkt Ik lees ook dat ZN in
contact met ON dit gezamenlijk behandelt. Hoe wil je hierin verder& Hartekjke groet,

May

Van: (ZN)
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 9:27
Aan: Kerkhof, May van de (ZN)
CC: (ZN)
Onderwerp: Botrup

Hallo May, net even met Vincent gesproken, wat is de situatie nu:

Granietimport Benelux, heeft een tijd geleden een gesprek gehad met iemand van beleid om granuket (wat in de huidige
regelgeving een bouwstof is) te mogen gebruiken onder de noemer grond voor toepassing als grond. Beleid heeft dit in een mail rondgestuurd. Daarmee is
de regelgeving nog niet wettekjk veranderd/aangepast en zijn er ook nog andere relevante eisen waar dit materiaal aan moet voldoen. Botrup heeft een
melding ingediend bij de afdekng W en die is als ontoereikend verklaard op basis van de vigerende wetgeving en dat is m.i. . Ovengens is
niet afgekeurd op basis van of het nu als grond toepasbaar is, maar op andere items die ook in orde moeten zijn (zie mail van W)

Ik cc ~ook meteen zodat hij ook hier van op de hoogte is.
Het signaal komt overigens vanuit ON omdat dit onderwerp door een medewerker daar behartigt wordt voor RWS-bv.......als onderwerp uit het landelijke
bodemteam in wording/ zie mail hieronder.

Hierbij een mail van Zal de 'mail'it Den Haag zo opvragen.

Met vriendelijke groet,

I
Leen Practitioner

Van: (ON)
Verzonden: vrijdag 20 2019 10:36
Aan: (ZN)
CC: (ZN) ; (ON);
Onderwerp: RE: Stand van zaken mbt granuliet

(WVL) ; (WVL)

~en collega',

Door ~werd Ik terecht gewezen op de juridische status van de mail vanuit Den Haag.
Deze status is er niet en kan dit afleen garegekl worden met een ministerieel besluit, dat betekent dat we nog steeds uit gaan van een bouwstof

Verder bhjven natuurlijk de punten staan:
— Dat er een onjmst certificaat wordt gevoerd.
- Dat niet afle relevante parameters zijn meegenomen. Terwijl volgens de Rbk alle stoflen meegenomen dienen te worden waarvoor de verwachting is dat deze met
meer dan 5% kans de achtergrondwaarde overschrijden. Ook niet genormeerde stoflen die mogelijk voorkomen dienen meegenomen te worden. Dit wordt
gcwcigcrd door de leverancier.
— Op basis van de nirgplicht hebben wij onze ernstige twijfels over de negatieve eflecten naar de omgeving. Hier is nog onvokloende antwoord op gegeven en dan
wcl onderbouwd.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

d)rw s. nt&Van: (ON)
Datum: woensdag 18 sep. 2019 9.51 AM
Aan: Rtauw.com&,
Kopte : (ZN) eirws.nl&,
Onderwerlx RE: Stand van zaken mbt granuliet

(ZN)
s (ON)

Qrws.nl&
(8rw c. nl&

Hallo~
Buiten hct feit dat mcn bij j&W in dcn haag hccfl besloten dat hct grond is, blijven dc punten voor hct certificaat, rclcvantc paramctcrs cn zorgphcht gchjk.



Van: nltauw. c om&

Datum: woensdag 18 scp. 2019 8:IO AM
Anni (ON) nlrws.nl&

Kopie : (ZN) nrws.nl&
Onderwerp: Stand vsn zaken mbt granuliet

Goedemorgen~
Wat is de stand van zaken mbt granuliet Ik heb nl. voor ZN een melding tooi GBT Over de Maas via de Brabob.

Kan ik mij voor ZN conformeren aan de mail die jij in april 2018 hebt verstuurd aan de heer~ of zijn er nog nieuwe ontwikkelingen op dit gebied navde mail van mei 2019.
(Beide vindtle onderaan deze mail).

Mat vriendehjke groet,

Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer

T +31 570699856
M +31 629069529

Van: (ON)
Verzonden: woensdag 18 april 2018 14:10
Aan: 'm
CC: (ON)
Onderwerp: Aanvullende info afkeur granuhet

Geachte

Naar aanleiding van het contact met collega s van Bodem+ en beleidsadviseurs doe ik u de volgende aanvullende informatie toekomen.

Het bewijsmiddel welke is geleverd is ontoereikend. Het granuliet, genoemd op het procescertificaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd
Noordse leem, valt niet onder de BRL 9321.

Na intern overleg binnen RWS, blijkt dat nog niet vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan vallen.
De branche heeft naar aanleiding van het advies van de werkgroep enkele ieren gelden een poging gedaan om de BRL 9321(BRL voor industriezand en-grind)
aan te passen. Deze aanpassing is gestrand in de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van de wijziging impliciet de definitie van bouwstof zou
worden aangepast. De argumentenng komt er op neer, dat het niet zo kan zijn dat als ie een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond
geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden vermalen om te worden geleverd als grond. Vervolgens
heeft de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die vervolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhouding had ermee te maken dat in
deze nieuwe BRL het product zowel als grond als bouwstof kon worden toegepast. Daarna is er m ets meer van de branche vernomen op dit punt.

Omdat dit niet helder is vastgelegd, is dit aan ons als bevoegd gezag ter beoordeling. Echter dient er wel een geldig bewijsmiddel aanwezig te zijn.

Zou

overwel

een geldig bewijsmiddel bil dit materiaal aanwezig zijn dan willen wij u erop wijzen dat :

1. Niet alleen de kwaliteit van het materiaal is bepalend, maar tevens of de toepassing nuttig en functioneel is . Dit is bepaald in artikel 5 besluit
bodemkwaliteit. Dit materiaal is een geimporteerde afvalstof uit Noorwegen. Dit materiaal is een afvalstof totdat bewezen is dat dit materiaal nuttig kan
worden toegepast.

Gelet op de samenstelling van dit matenaal, met een zeer fiine fractie, zorgt dit voor vertroebeling van het oppervlaktewater en verhoogde kans op
colloidaal gedrag van het materiaal. Daarnaast is dit geen natuurlijk matenaal wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden,het slijpsel van
granuliet, van nature in de Nederlandse bodem voorkomt. Wij vinden het gelet op de beoogde toepassing in ~onder oppervlaktewater van deze
afvalstof in een diepe plas met oog voor natuurontwikkeling, niet nuttig en functioneel.

2. De zorgplicht artikel 7 geldt ten alle ujde. Het bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te geven dat bijvoorbeeld dit materiaal vertroebeling van het
oppe rvl aktewater kan veroorzaken, col l oida a l gedrag op kan treden en/of er nog niet genormeerde stoffen een probleem kunnen veroorzaken, zoals
bijvoorbeeld sulfaat, barium, calcium en of de pH . Dit staat niet aangegeven. Het bewijsmiddel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op het
herkomst gebied, wat ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betreffende mijngroeven aanwezig is geweest. Of dit kan
worden uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient het gehele stoffenpakket betrokken te worden bij de analyse. Dat betekent ook dat
vrijgestelde stoffen in Nederland gewoon meegenomen dienen te worden.

Op grond van artikel 7 vanuit de zorgplicht met oog op vertroebeling en mogelijk col loidaal gedrag van het materiaal keuren wij dit materiaal bij voorbaat
af.

Namens de afdeling Vergunningenverlening en de afdeling l-landhaving.



Ministene van Infrastructuur en Waterstaat
Ril kswaterstaat Oost Nederland
Directie Netwerkmanagement
Afdeling~
Eusebiusbuitenslngel 66, 6828 HZ Arnhem
Postbus25, 620D MA Maastncht

M 06~
fwanl

www rigkmatentaat nl
N et aanwez g op vrlidag

Water. Wegen. WerKen. Rilkswaterslaat.

Van: (ON)
Verzonden: woensdag 29 mei 2019 9: 31
Onderwerp: Landelijke casus Granuliet (ageen voor intern gebruikl)

Co l I ega's,

Vorige week maandag hebben DGW, WVL, ILT e n RWS ON bij elkaar gezeten om te bepalen wat Granuliet (ook wel Noorse Leem of Rona Leem genoemd) nu is.

Een jaar geleden heeft RWS ON het toepassen van Granuliet in een zandwi n pl as als ontoereikend verklaard, dit omdat het gevoerde certificaat (BRL9321) niet bil
dit product hoort, het niet kan voldoen aan de zorgplicht en hetgeen grond zou zijn. Hier is een jaar over gediscussieerd, intern, extern en zijn onderzoeken
gedaan. Maar het oordeel is daar.

Granuliet is een bouwstofl
Dit betreft het fijnste materiaal dat vrij komt bij het breken van graniet bij de fabrikant Graniet Import Benelux te Amsterdam.
Voor het toepassen in opp.water zijn er nog wel kanttekeningen op basis van het flocculant (welke wordt toegevoegd in het proces van het breken van graniet)
en eventuele aromaten die erin kunnen zitten.

Er wordt nu de laatste hand gelegd aan de definitieve notitie over Granuliet in relatie tot het Bbk. Zodra deze gereed is zal deze binnen RWS verstuurt worden.
Op dit moment lopen er 2 juridische sporen in deze zaak, eentje bij ILT op het gebied van het handhaven obv hoofdstuk 2 Bbk en eentje bij RWS ON inzake een
bezwaar tegen het niet mogen toepassen. In eerste instantie zal via deze kanalen de definitieve notitie gecommuniceerd gaan worden. Daarna zal het via het
Implementatieteam Bbk landelijk gecommuniceerd worden.

Deze mail is dan ook alleen bedoeld om intern RWS te informeren en als er een melding voor een toepassing bij iemand binnen komt, deze niet zo maar toe te
staan en gelieve mij te informeren i.v.m. de 2jundische sporen. Nadere info volgt zo snel mogelijk!

Met wiendelijke groet,

Senior Adviseur
Bodamteam Handhaving Rtiksw atarstaat

Ministene van infrastructuur en Waterstaat
Ril kswaterstaat Oost Nederland
Directie Netwerkmanagement
Afdeltng Handhav mg
Eusebiusbuitenangel 66, 6828 HZA hem
Postbus2232, 35DD GE Utrecht

M 06~
fws,nl

www nlksvaterstaat nl

N et aanwezig op vrlidag

Water. Wegen. WerKen. RilKswaterslaat.

Met vnendeluke groet,

Handhavmg

RWS Zuid Nederland

Bezoekadres: Avenue Ceramique 125, 6221KV Maastricht

Postadres'ostbus 2232, 3500 GE Utrecht

M 06-

Cnrws.nl

Water, Wegen, Werken, Rijkswaterstaat
Niet werkzaam op de vrijdagen dit i.v.m. Dasdag
Managementassistente:

Tel.nr.: 06-~
I


