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Beste rogega's,

Bijgaand een not tic over granuliet. In deze mncept notibe wordt ingegaan op de volgende dne onderwerpen:
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(WVL)

Het Bbk kent 2 categoneen waarbinnen hergebruikmogelgkis bouwstofof grond De ene bevoegd gezag beoordeelt granuliet als grond en de andere als bouwstof Granuliet kan niet
beide zgn. Dit wordt door de defin enng van be de begnppen u tgesloten.
In het Bbk is een speufieke zorgplicht opgenomen voor toepassen grond in oppervlaktewater lichamen. Er is onduidelijk over de reikwijdte van deze zorgplicht bg de toepassing van
granul et in oppervlaktewater als plassen en kanalen.
Als bewgsmiddel voor de milieuhygiemsche kwaliteit van granuliet wordt door Graniet Import 6enelux de 6RL 9321 gebruikt als erkende kwaliteitsverklanng Dit normdocument Igkt gezien de
scope n et van toepass ng op granuliet.

Graag ontvang ik jullie reactie op de notitie Zou prettig zgn als dit vrijdag of as maandag lukt.

Met een aantal van iugie zou ik daarnaast eveneens graag een overleg hebben over de notitie. Dit zgn Rob, Etta, Natalis en Saskia. Dit ovedeg dient tevens ter voorbereiding op het gesprek wat
Frans en ik half mei met GIB hebben.
Door Magolein s eisen aantal keer geprobeerd om dit ovedeg te plannen. Door ziekte en vakantie bleek dit elke keer met te lukken. Ik hoop dat het nu wel luktl Anders vrees k dat e het moeten
doen met de mensen d e wel kunnen. Zou)emmer zgn!




