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Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 3 april 2019 20:39
Aanr (ON);
CC: (ON)
Onderwerp: RE/ Update Granuliet ILT

- ILT

6este

Ik wil graag het bezwaar schriiR inzienszs

We moeten en aantalzaken ondersche den.

Grond of bouwstof
Het certificaat BRL 9321 welke met geschikt is voor dit matenaal,dit staat los van bouwstof of grond )s ook door Deltares aangegeven en door 8+. Dit staat los van of iets wel of niet
toepasbaar is als grond ofbouwstof. Meerman moet el een ander bewgsmiddel hebben
De branche zelf heeft aangegeven dat schraapsel van natuursteen met ondergrond kan va))en. vemlag 6+
Civ e)technische mogelgkheden en eigenschappen toepassing matenaal ( nutt g toepassing is een vereiste artikel 5 Bbk ) Wacht op Deltares rapport . Ga ik achteraan,rrwar werd vandaag
n et opgenomen, ordt vervolgd morgen
De bqmeng ng van polymeren en de effecten
Vertroebeling van dit fijne matenaal in oppervlaktewater
Gegevens over de kwaliteit ontbreken tot nu toe .,Een andere levers nqer verstrekt dit matenaal wel als bouwstof en is met geheel schoon ..zou je dit als grond toetsen is dit niet
toepasbaar Dus levenng door de leverancier van gegevens over de kw a bta it )qkt wel een aanvulling Zeker daar het eerder bewgsmidde l onvoldoende is is

Kortom
ik wens inzicht in bezwaar schnR
e en overleg met~ gegevens kwaliteit en vertificaat
ga achter het Delta ree rapport aan

Dit lukt allemaal niet voor eind deze week

Wordt vervolgd wanneer d t wel lukt

Mvg R

(ON)
2019 13:53
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Beste rogega's,

In aanvulling op onderstaande mail. De advocaat van GIB heeft op 7 Ianuan 2019 een bezwaarschnR ingediend waann bezwaar wordt gemaakt tegen het standpunt van Rgkswaterstaat dat
granuliet met onder water mag worden toegepast en de weigering van Rqkswaterstaat om op dit standpunt terug te komen. De behandeling van het bezwaamchnR is tot op heden in overleg met
de advocaat aangehouden in verband met het overleg van 29 )anuari 2019. Tijdens dit overleg is toegezegd dat vanuit ILT/6odem+ duidelijkheid zal worden gegeven omtrent het certificaat dat aan
GIB is verstrekt omtrent het qra nu)iet. Daarnaast is toeqezeqd dat vanuit RWB gemotiveerd zou worden aangeqeven of qranuliet moet worden aangemerkt als grond of als een bouwstof. ~
Afgelopen maandag heeft de advocaat van GIB het verzoek neergelegd om op korte termijn het bezwaarschnR in behandeling te nemen en een hoorzitting te plannen. Voordat ik het
bezwaarschriiR in behandeling kan nemen dan wel contact kan opnemen met de advocaat over de verdere afhandeling van het bezwaarschnR verneem ik graag op korte termqn het defimtieve
standpunt omtrent de certificenng en de Oundische) onderbouwing van het standpunt dat granuliet als bouwstof moet worden aangemerkt. Is het mogelijk om deze documenten voor het einde van
deze eek aan te leverenx )ndien dat n et het geval is verneem k graag op welke termGn ik deze documenten wel tegemoet kan zien.

Alvast h arts lgk dank voor de medewerking.

Met vnendelijke groet,

Met mendelijke groet,

)b)kswaterstaat Oost-Nederland
Eusebiusbuitensingel 66

)
6828 HZ Arnhem

Postbus 2232 I 3500 GE Utrecht
Facluuradres Pos/bus 8185) 3503 RD Utrecht

M 06~~fifims.n)
www r//kswaterstsalnl

Water. Wegen. Werken. Rl)kswaterstaat

Wen/dagen ma/di/do en wonnj ochtend

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 13/07
Aanr ~(ON); (WVL)
Onderwerpt Update Granuliet ILT

Net (ILT) gesproken over de zaak Gra nul et van Graniet )mport Benelux (GIB).

Hun )unsten (ILT) hebben van 6odem+ te horen gekregen dat ze dit nader aan het uitzoeken zi)n en erop terug komen. Dit was niet geheel gewenst bg ILT Maar het )gkt er op dat er heel veel
mensen nu betrokken zqn bq de zaak. Ook lqkt het er op dat de uitspraak in 2013 bq Bodem+ problemen levert ten opzichte van de status in 2018 en nu.

Feit is dat )LT nu een

definit ei

antwoor wil ontvangen om de zaak af te ku nen ronden en voor eens en a)ti)d duidelgkheid bestaat over de etst s van dit product.

Met mende)i/ke greet,
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