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Van; (WVL)
Verzonden: woensdag 3 apnl 2019 15:04
Aani - DGRW;
Onderwerp: FW: Update G anuliet ILT

tlgentie: Hoog

(WVL)

Beste

Verslag bode mplus wordt geheel genegeerd. De branche heeR zelf aangegeven dat dit n et onder grond valt .

Dit staat geheel los van bouwstof, grond of wel of met toepassen in oppervlaktewater

Ik ga het bezwaarschriR opvragen en achter Deltares aan

Van: (DN)
Verzonden: woensdag 3 apnl 2019 13:53
Aan i - ILT;
CC: (ON)
Onderwerp: RE: Update Granuliet ILT

tkgentie: Hoog

(WVL)

Beste rofiega's,

In aanvug ng op onderstaande mail. De advocaat van GIB heeft op 7januan 2019 een bezwaarschnR inged end waann bezwaar ordt gemaakt tegen het standpunt van Rgks aterstaat dat
granul et n et onder water mag worden toegepast en de weigenng van Rgkswaterstaat om op dit sta ndp nt terug te komen. De behandel ng van het bezwaarschnR is tot op heden in ovedeg met
de advocaat aangehouden in verband met het overleg van 29 januari 2019. Tijdens dit overleg is toegezegd dat vanuit ILT/Bodem+ duidelijkheid zal worden gegeven omtrent het certificaat dat aan
G16 is verstrekt omtrent het granuket. Daarnaast is toegezegd dat vanuit RWS gemotiveerd zou worden aangegeven of granuliet moet worden aangemerkt als grond of als een bouwstof Voor
zover MI mil bekend is er tot op heden nog geen

defimtief

standpun omtrent de certificenng, en ook heb ik nog geen Qundische) onderbouwing van het standpunt van Rijkswaterstaat dat granuliet
als bouwstof moet worden beschouwd.

Afgelopen maandag heeft de advocaat van GI6 het verzoek neergelegd om op korte termijn het bezwaarschnR in behandeling te nemen en een hooimtting te plannen. Voordat ik het
bezwaarschdiR in behandeling kan nemen dan wel contact kan opnemen mst de advocaat over de verdere afhandeling van het bezwaarschnR verneem ik graag op korte termgn het delimtieve
standpunt omtrent de ce*ificenng en de Duddische) onderbouwing van het standpunt dat granuliet als bouwstof moet worden aangemerkt. Is het mogeliik om deze documenten voor het einde van
deze week aan te leveren& Indien dat met het geval is verneem ik graag op welke termgn ik deze documenten wel tegemoet kan zien.

Alvast ha rtelgk dank voor de medewerking.

Met vnendelijke groet,

Met mendelilke groet,

mr.

Senior Bestuumjk Juridisch Adviseur
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Van: (ON)
Verzonden; donderdag 21 februari 2019 13:07
Aan:~ (ON); (WVL)
Onderwerp: Update ilanuliet ILT

Net (ILT) gesproken over de zaak Granuliet van Gran et Import Benelux (GIB).

Hun junsten (ILT) hebben van 6odem+ te horen gekregen dat ze dit nader aan het uitzoeken zijn en erop terug komen. Maar het Igkt er op dat er heel veel
mensen nu betrokken zijn bg de zaak. Ook Igkt het er op dat de uitspraak in 2013 bg 6odem+ problemen levert ten opzichte van de status in 2018 en nu

Feit is dat ILT nu een definitief antwoord wil ontvangen om de zaak af te kunnen ronden en~ heeh aan GIB aangegeven dat er voodop g nog geen aanvullende mfo gestuurd hoeR te orden. De infor atie over de uitspraak in 2013 zit n het dossier, mogelgk n at 100% maar
voldoet voorlopig en wacht hg even af op de definitieve conclusie vanuit 6odem+.

Ik denk dat we de advocaat moeten laten weten dat we tot nader orde aan houden, m afwachting van de conclusie BodemaflLT.

Met mendeliike greet,

3 Ad
Bodamsam lmndhav ing Nikswatsrslaai
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