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In het voonaar van 2018 is een melding Bbk gedaan voor het toepassen van granuliet in de voormalige zandwinplas Honswgkerplas bg Tug en t Waal. Deze toepassing is door ons, na ovedeg met
WVC)Bodem+, met toegestaan.

Door het niet toe staan van het granuliet (ook wel Noome Leem genoemd) kwam de ontdoener van dit matenaal, Gramet Import 6enelux (onderdeel van Bontrup 6V), in problemen met een volle
opslagcapaateit van dit restproduct Granubet komt vnj bij de bewerking van graniet, in dit geval wordt graniet gebroken in vele verschillende fra*ies. Zo levert dit bedrgf aan BOV van de
Nededandse asfaltindustne.
Ook wordt afgevoerd naar de baksteen- en betonindustne, maar is deze afzet onvoldoende en wordt ook met regelmaat de toevlucht naar de zandwinplassen genomen.

1 )dans het handhaafiraject is ook afstemming met ILT (kwalibo) geweest, zg hebben ook gesteld dat het gebru kte eert ficaa met bg dit matenaal hoort en dus iet gebruikt mag orden.
Eind 2018 is definitief vastgesteld dat het certificaat (6RL 9321) niet bg dit matenaal hoort en vanuit RWS ON is aangegeven dat het toepassen in voormalige zandwinplassen met is toegestaan. Dit
is aan de toepasser bij de Honswgkerplas medegedeeld, dit is de firma Dekker futura 6V.

Daarop heefi de firma Bontrup ons schdftelgk verzocht een besluit te nemen om een rechtsgang mogelijk te maken. RWS ON heeft hierop aangegeven met in dit verzoek mee te gaan. 0 a. omdat
de firma Bontrup geen belanghebbende bg de toepassing in de zandwinplas is. DR traject loopt nog, maar wordt vermoedelgk enkele weken aangehouden.
Omdat de zaak toch hoog op g ng lopen heeft afgelopen week een ovedeg plaats gevonden tussen de firma Bontrup, ILT en RWS ON.

Het standpunt van ILT en RWS ON blgfi vooralsnog ongewijzigd. Wel is afgesproken dat de fi ma Bontrup nadere informatie aan gaat leveren over de totstandkom ng
van het gebruik van dit mrtificaat. ILT wacht deze informatie af en za I dan een defimtief besluit nemen.

In dit gesprek gaf dhr. Bontrup aan dat hg ook al met onze Minister en Cees Brandsen gesproken zou hebben. Dit is dan ook de aanleiding om de zaak op te schalen en te informeren.

Lopende acties:
ILT en RWS ON wachten de nadere informatie van de firma Bontrup af. Ook wat betrefi referentie toepassingen.
ILT neemt contact op met 6odem+ over hun standpunt in deze zaak. Vreemd genoeg was in 2013 dit product door 6odem+ wel als grond aangemerkt en is dit standpunt in 2018 n a v. onze
vragen gerectificeerd.

Een andere casus is dat granuliet als mogelgke oplossing in aanmerking komt voorde kwelproblematiek in het Twentekanaal. Op dit moment is er dus geen certificaat wat gevoerd mag worden,
toch zien wg de maatschappelijke noodzaak vooraan evt. gebruik van dit matenaal. In samen ark ng met ILT, het prolectteam en handhavmg RWS ON zal gekeken orden welke oploss ngen
geboden kunnen worden voorhet project. Parafielloopt een onderzoek naarde geschikthed van granul t en een bentonietmengselvoor hete ent kans I, de resultaten van ditonderzoek
worden eind Februari verwacht
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