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Dank, heb ook al aangegeven dat de ovieltechnische eigenschappen op basis van een voorlopig Deltares rapport met dusdanig zijn dat dit kan worden toegepast En geen grond uiteraard is maar
ho u w stof is

ln oppervlaktewater idem d to niet daar er ook een polymeer bg z t wat schadeliik is .

Vam ~,R R(WVL)
Verzonden: dinsdag 9 apnl 2019 10:06
Aanr W Q~ (WVL); R,W~ (PPD) ; WR (WV1)
Onderwerp: RE; Graniet import

Let op. grsnuliet is in eisenset onderbouw mor HWN om mveltechnische redenen uitgesloten. Men pretendeert dat het spul voldoet asn zand wor zandbad, maar het doet het niet Vandaar dat na de A9,
Badhoewdorp dat we besloten hebben dat umr het materfaal een materlaalspecdeke wrklarlng is wreist Oftewel een zacht wrbod.

Met mendelske greet
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Verzonden met BlsckBeny Wodi
(www.blackbenv.com)

V i K Q5 (WVL) arws nl
D I : dwsdag 09 apr 2019 5.55 PM

: am 5 (ppo) a M, ~,+ (WVL)~ b,~+g (WVL)
Oadsriwrp; RB: Granet import

ja
reageer maar dat het silpsel een ander product is en pnma qeschikt als vervanqinq van kalkzandsteen .... zie cobouw en import qranuliet
150.000 ton periaar.

Maar met oog op kets nbenadenng wil Cees dat wg ook inzicht hebben in dit afval wat hier geproduceerd wodrt ..

Vraag bg~ eens na at dat slb ap I koets Krggen e d t gratis sdeze d mp?

Van: K&5 (PPO)
Verzonden: dinsdag 9 apnl 2019 17:47
Aani &, Q~ (WVL)
Onderwerp: RE: Graniet import

Hol Q,
Heb je ook de vraagstelling voor ons'7
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Verzonden met BleckBerry Work(www.blackberrv.com)

Van: '~+g(WVL)s ~orws.nt
Vermndeei 9 apr. 20)9 (7:45
Naar; ' (GPO)"
Cci WWI(PPO)"
Ondenwrpi Graniet import
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Beste ~
Kreeg je naam via ~,d tal wel een stenoloog

Een ketenvraag gesteld door Cees Brandsen gelet op orculanteit en de keten:

1 Heb jo eng idee hoeveel ton steenslag, in deze gramst wij als RWS afnemen van producenten en gebruiken in onze werken Wegen en Waterbouws
2 Heb jij emg idee hoeveel ton afval, genaamd granuliet ( slgpsel. slib ) ontstaat bg het breken / bewerken gelet op bovenstaande door afname gramst RWSs

Zoals~ aangaf, als ik een tafel bestel is het zaagsel niet ons probleem en wil ik dit armst bg hebben,maar gelet op dat dit granuliet(sib) nu op tafel ligt in de bestuurstaf, toch graag een
antwoord of wg de keten volledig in zicht hebben bij onze werken

Als 91 geen antwoord hebt wie da ~ wen

Graag asap reactie svp


