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Geachte

Namens mijn cliente, de besloten vennootschap Graniet Import Benelux B.V. (hierna:
'G/B') vraag ik dringend uw aandacht voor het volgende.

GIB is al enkele maanden met u in overleg over de toepassing van Granuliet voor de
verondieping van zandwinlocaties. U stelt zich ten onrechte op het standpunt dat deze
toepassing van Granuliet in strijd is met de zorgplicht die is vastgelegd in artikel 7 van
het Besluit Bodemkwaliteit (hierna: 'BBK').

GIB stelt zich (terecht) op het standpunt dat de toepassing van Granuliet niet in strijd is

met de in het BBK vastgelegde zorgplicht.

Doordat u in de markt kenbaar maakt dat Granuliet niet onder water mag worden
toegepast, is GIB niet meer in staat het materiaal voor deze toepassing af te zetten.

Hierna zal ik nogmaals het standpunt van GIB uiteen zetten. Aan het slot van deze brief
verzoek ik u schriftelijk te bevestigen dat u terugkomt van het eerder ingenomen
standpunt en bevestigt dat Granuliet in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving onder water mag worden toegepast. Voor zover u bij het eerder ingenomen
stand zou blijven, verzoek ik u uw (gemotiveerde) standpunt in de vorm van een
appellabel rechtsoordeel vast te leggen, zodat GIB zich tot de bestuursrechter kan
wenden om de rechterlijk oordeel omtrent uw standpunt te verkrijgen.

Hekkelman advocaten en notarissen is de handelsnaam waaronder Hekkelman Advocaten NV (KvK nr. 091704621 en

Hekl&elman Notarissen N.V. (KvK nr. 091705071, beide statutair gevestigd te Nijmegen, ieder voor eigen rekening werken.

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zie ommezijde, waarin onder andere een
beperking van de aanspral&elilkheid is opgenomen.
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Tot slot zal ik in deze brief uiteenzetten dat GIB als gevolg van apert onjuist standpunt
zeer aanzienlijke schade lijdt. Ik zal kort uiteen zetten waaruit deze schade bestaat.

Relevante feiten

Achteroronden
GIB importeert en verwerkt al meer dan 25 jaar hoogwaardige zand en steenslag voor de
bouw en infra. Deze grondstoffen komen uit twee natuurlijke, zeer homogene bronnen in

Schotland en Noorwegen. Beide natuurlijke bronnen zijn zowel petrografisch als
milieukundig volledig onderzocht volgens de geldende richtlijnen.

De producten van GIB voldoen (ruimschoots) aan alle relevante wet- en regelgeving
- zowel civieltechnisch als milieukundig - en worden al meer dan 25 jaar in zeer
aanzienlijke hoeveelheden succesvol toegepast in de vele werken van Rijkswaterstaat
() 50M ton).

De fijnste gradering die GIB vermarkt, is Granuliet, of ook wel Noordse leem, genoemd.
Sinds het Bouwstoffenbesluit en ook onder het BBK wordt Granuliet aangemerkt als
'grond'n is het 'schoon'AW) bevonden.

In de beginjaren werd de grond gekeurd conform AP04-partijkeuringen. Omdat de
resultaten van de vele keuringen zeer constant waren en er steeds hoge kosten aan de
keuringen verbonden waren, werd GIB op de mogelijkheid tot certificatie gewezen. De
best passende BRL voor Granuliet bleek de BRL 9321. Sinds september 2009 is de
Granuliet van GIB conform de BRL gecertificeerd onder certificaatnummer NL BSB IZG
039-2. Het certificaat is afgegeven door een geaccrediteerde certificeringsinstelling, in dit
geval SGS-Intron.

Toeoassinaen in het verleden
Granuliet wordt al meer dan 25 jaar succesvol toegepast in vele projecten in Nederland,
zowel boven als onder water. Enkele voorbeelden hiervan zijn gebiedsophogingen
(HoogTij, TAG), waterbodemafdichtingen (o.a. Haarlemmervaart) en toepassingen in

dijken (Ijlst, Uitdam).

Barium
In uw e-mails besteedt u aandacht aan het feit dat het metaal Barium in Granuliet
voorkomt. Dat ontkent GIB niet. Zij bestrijdt echter dat er daardoor in strijd met het BBK

zou worden gehandeld. In dit verband is van belang dat in het BBK geen eisen omtrent
Barium zijn vastgelegd. Bovendien, en dat is zeker zo belangrijk, is Barium inert. Dat
betekent dat er geen uitlogingsrisico bestaat. Aan het citaat waaraan in uw mails wordt
gerefereerd, kan geen betekenis toekomen, omdat in dit geval geen sprake is van een
antropogene bron.

Geen asbest
Voor de goede orde leg ik vast dat Granuliet geen asbest bevat. Dit blijkt uit
bovenstaand certificaat.

1553212/2



Hekkel
marl,

Pagina

3/4

3uridische analyse

Nederlandse bodem
U lijkt belang te hechten aan het feit dat Granuliet niet van nature in

de Nederlandse bodem voorkomt. Dat is onbegrijpelijk. Volgens het BBK is de herkomst
van de grond namelijk niet relevant. Ik citeer uit de Nota van Toelichting:

'De basisdefinities zijn gebaseerd op de samenstelling van het materiaal. De directe
herkomst van het materiaal is daarmee niet bepalend voor de vraag of er sprake is
van grond of baggerspecie. Ook materiaal dat aan de samenstellingskenmerken
voldoet, maar dat niet rechtstreeks vrij komt uit de bodem, bijvoorbeeld omdat het
eerderis toegepast, kan derhalve onder de definities vallen. Vyel zal het steeds
gaan om materiaal dat oorspronkeljik afkomstig is uit de bodem. Het moetimmers
gaan om materiaal «in een verhouding en met een structuur zoals dezein de
bodem van nature worden aangetroffen». Met «van nature worden aangetroffen»
wordt niet zozeer gedoeld op de directe herkomst van de gronddeeltjes, maar op de
samenstelling van het materiaal. Het gaat erom dat het toe te passen product
gronddeeltjes bevat (een samenstelling heeft) welke overeenkomt met
gronddeeltjes die van nature in de bodem voorkomen en daarmee dat het toe te
passen product dus ook geschikt is om als bodem te kunnen worden toegepast. Het
materiaal hoeft dus niet rechtstreeks uit de bodem te komen, maar moet wel
vergelijkbaar zijn met materiaal dat rechtsreeks uit de bodemkomt.'NvT,

paragraaf 4.3.5).

Uit het afgegeven certificaat blijkt dat Granuliet aan deze eisen voldoet.

Zoroolicht
U meent dat toepassing van Granuliet onder water in strijd zou zijn met de zorgplicht van
artikel 7 van het BBK. GIB bestrijdt dat. Zoals hiervoor is toegelicht, is Granuliet
'schoon'. Het materiaal is gecertificeerd en mag op grond van het certificaat ook onder
water worden toegepast, wat al een groot aantal jaren gebeurt. Dat er Barium in

Granuliet zit, maakt dat niet anders, omdat Barium inert aanwezig is. Dat betekent dat er
geen risico op uitloging bestaat.

Schade
De schade die GIB inmiddels geleden heeft, bedraagt meer dan C 1.250.000,00. De
kosten houden verband met de opslag van het Granuliet dat niet afgezet kan worden.
Het betreft de daarmee verband houdende kosten van interne handling en transport, de
huur van extra opslagcapaciteit en de kosten van het transport van en naar de nieuwe
opslaglocaties. Het spreekt voor zich dat deze kosten iedere dag verder oplopen.

Rechtsoordeel
Uit het voorgaande volgt dat u zich volstrekt ten onrechte op het standpunt stelt dat
Granuliet niet onder water zou mogen worden toegepast. Ik verzoek u daarom schriftelijk
te bevestigen dat u terugkomt van het eerder ingenomen standpunt en bevestigt dat
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Granuliet in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving onder water mag
worden toegepast.

Mede gelet op de aanzienlijke schade die GIB lijdt doordat er op dit moment geen
Granuliet onder water kan worden toegepast, heeft GIB er belang bij dat u, voor zover u

bij uw onjuiste standpunt zou blijven, uw standpunt in de vorm van een appellabel
rechtsoordeel vastlegt, zodat GIB bestuursrechtelijke rechtsmiddelen kan aanwenden.

Ik wijs er in dit verband op dat het niet mogelijk is door middel van een overtreding van
de geldende regelgeving een rechtsingang te creeren. GIB beschikt zelf niet over
mogelijkheden om Granuliet onder water toe te passen. Zij is afhankelijk van derden,
zoals Rijkswaterstaat, die GIB verzoeken Granuliet voor onder water toepassing te
leveren. Vanwege het standpunt dat u inneemt, heeft niet alleen Rijkswaterstaat, maar
hebben ook de andere opdrachtgevers van GIB besloten Granuliet niet meer onder water
toe te passen, zolang uw stelling dat met de toepassing van Granuliet onder water, de
zorgplicht uit het BBK wordt geschonden, boven de markt hangt.

Onder deze omstandigheden staat er rechtsbescherming open tegen uw schriftelijke
beslissing naar aanleiding van deze brief.

Gelet op de dringende belangen van GIB verzoek ik u uw schriftelijke standpunt binnen
14 dagen na dagtekening van deze brief aan mij kenbaar te maken. Voor zover u in

gebreke zou blijven binnen deze redelijke termijn een besluit te nemen, acht ik mij vrij
tegen het niet tijdig nemen van het besluit rechtsmiddelen aan te wenden.

Met vriendelijke groet,
Hekkelman Advocaten N.V.

T.E.P.A. Lam
advocaat
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