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Aan:
CC;

Ondenverp:

(WVL)

donderdag 9 mei 2019 18 50
(ON); - DGRW;

(WVL)
RE. Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

(WVL); (WVL);
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- ILT; -ILT

Dank R

Nu wordt 20 mei vervolgd . ~wordt het nu Den Haag of Utrecht?

W neem jg dat pot)e spul ook even mee zins eel inzicht spreekt meerden alledei notities.

Groet+

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 lSM9
Aani - DGRW; (WVL) ;
Onderwerp: FW: Toepassing Granuhet in GBT Over de Maas

(WVL) ; (WVL);

Collegae,

6ij deze stuur ik een mailwisseling door, die is gevoerd tussen een melder (Brabob i o v Nedemand/GIB) en RWS ZN.

Gr. Q
Van: (ZN)
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 16:55
Aani (ON)
Onderwerp: FW: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Tkn en graag inhoudelijk ff biipraten, zodat we hetzelfde geluid terug blgven geven.

Met vnendelgke groet,

Van: (ZN)
Verzonden: dinsdag 7 mei 2D)9 16:53
Aant —

I
BrabobT

IX: ~mnederzand.nl; Brabob;
Onderwerp: REi Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

I Bratob

Volgens mil I gt eraan uitspraak van llenT over het certifcaat van dit matenaal... en het matenaal.
Dat is voor ons leidend Zie de bglage

Mocht ie willens en wetens deze partg als grond melden, wetende dat dat in strgd is met de uitspraak van ilenT, dan wordt dit gezien als een economisch delicn (WED) en zal er ook een
bodemsignaal afgegeven worden aan ilenT.

Met v e dehike groet,

Van:
I

Brabob [madto:~@brabob.nli
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 15:16
Aani ~(ZN)l (ZN)
CC: Onederzand,nb
Onderwerp: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

I Brabob; I
Erabob

Dag~en~,
Wil zijn, op verzoek van Graniet Import Benelux b v. en Over de Maas CV, voornemens opme uw een Bb k-melding te doen voor het toepassen van het product Granuhat m GBT Over de Maas.

Dit product wordt al geruime tijd m Nederland als grond toegepast Soms wordt door de producent gebruik gemaakt van de toepassingsmogehlkheden onder water, m diepe plassen (GBi's) Zo zijn grote
hoeveelheden toegepast in GBT De Riet (gemeente Cuijk) en GBT Over de Maas. D t voor)serie een partij bij RWS gemeld en toegepast onder water bij het project 'Marker Wadden'. Bij de toepassingen
ond rwatervanGranulietzijnnooitbijzonderhedenopgetreden.

De Bbk meldingen van toepassmgen onder water zijn altild door het bevoegd gezag Bbk als toereikend beoordeeld Ook RWS Zuid Nederland heeft in het verleden met deze type toepassmgen van dit

matenaalmgestemd Op30mei 2018heeftRWSZuidNederland, msamenspraakmetcollega'sven Bodem+enbeleidsadviseurs,eenmeuwe Bbk-melding (kenmerk RWSZ2016.000MII43-001)

onverwachts als ontoereikend ve klaard Als reden voor deze afkeurde toepassing van Granuliet in GBT Over de Maas heeft RWS aangegeven dat op grond van de fysische samensteg ng van g anul iet,
de aanwezigheid van zeer fijne fractie, er ongewenste vertroebeling van het oppe uri aktewater optreedt en daarnaast een ongewenste verhoogde kans op cogoidaal gedrag van het materiaal zou

ontstaan. Ook zou er geen sprake zijn van matenaal dat voldoet aan de defimtie van grond omdat het een product zou betreffen dat het resultaat is van een s bi p proces. Dat laatste is echter onjuist. Er is

geensprakevanenigshlpproces,hetgaatommateriaaldatvnikomtuite p b k .V d b schnivmgvan het procesverwilzen wij graag naarde rapportage
van Schreurs Milieuconsult (zie hierna).

Graniet Import Benelux b v. heeft de afgelopen periode van ruim een jaar verschillende gesprekken gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) Rijksoverhei d. Er zijn me uwe aanvullende



2019) Deze informatie geeft nieuwe inzichten en is aanleidmg opnieuw de toepassing van Granuliet m 661 Over de Maas te melden. Wil ziin bemeuwd naar juDie memng over de nieuwe aanvullende
mformatie en horen graag of we mformatie ook via het meld systeem kunnen aanleveren.

Met vn e n delijke groet,

&CBraBoB
4ollwsrorrse 4zestslolae eailioaslllle

Te I

Mob
Adres

Web

+31(0)40-~
+31(0)6-~
Pastoor P Thiissenlaan 41
6029 RL Sta keel
www brabob.nl

Dpatonzeovementonmenenteven genzgno zeaigemnevoon adenvantoapase g.op emekze denwgueene enpba.

Dlsdalnar 64606 bv.'.
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