
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)

dmsdag 15 mei 2018 13:19
(DN)

RE: Gesprek Graniet

/j 8

ILT gaat niet over beleid,
5 10. 1

Van: (ON)
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 11.'40
Aanr (WVL)
Onderwerp: FW: Gesprek Graniet

Hallo R,
Hierbil histonsche info uit de archieven van ILT

10.1

Van: - ILT [mailto:
Verzonden: donderdag 26 apnl 2018 lli20
Aan: (ON)
Onderwerp: FW; Gesprek Graniet

Hallo Q,
Ik heb nog wat restinformatie uit 2013 Misschien kun)e er iets mee

op 14-05-2013
laatst gewijzigd op 08-05-2013 - 00:00

Logboek
Gesprek gevoerd met directeur en medewerker~ van het bedrgf 6anumprobleem besproken en productieproces van Granuliet beoordeeld in het licht van de BRI 9321 (industnezand en
(gebroken) industiegnnd. Productieproces Graniet wordt in Schorland en Noorwegen gewonnen Eerste breekproces vind plaats op locatie van winmng. Gebroken Granuliet wordt vervolgens per
schip naar Nederland. Eenmaal binnen de innchting wordt het Gramst, afhankelgk van de gewenste brok grootte, over I van de 7 zeven gehaald en gewassen. Aan het eind van dit zeefproces blgR
de fijnste grameffractie (Gra naliet) over. Het granuliet wordt in silo s verzameld wasma het naar een groot bezinkingsbasin gaat waar het vochtpercentage wordt teruggebracht naar 50 y. Hierna

ordt het Granuliet geperst tot een vochtpercentage van 15%. Het geperste Granul at (plakken) wordt vervolgens mbv een transportband naar bu ten getransporteerd en verzameld in bulk. Bmten
droogt het Granuliet dan in tot een vochtpercentage van 15%. Voorde leek zi t het e ndproduct eruit als klei en heeft als zode mg ook deze eigenschappen Het Gra nutst bet eR ongeveer 10 4 van
de productie, op jaar basis hebben we het dan over 250 000 tot 500 DDO ton De grootste afzet van Granuliet is naar de keramische- en kaiksteemndustne. Het bednif is inmiddels @jaar erkend.
Voor die tijd werd het Granuliet afgezet onder partgkeufing. Gezien de grote hoeveelheid af te zetten produ* liep dit natuurlgk erin de papieren en belemmerde de doortet. Destgds heeft eraan
discuswe plaats gevonden hoe Granuliet geclassificeerd moet worden. Senter Novem en het college van deskundigen hebben aangegeven dat het hier grond betreR. In het kader van het
pro ductcertificaat moet er momenteel 10x in 3 jaar worden bemonsterd op mil hyg kwaliteit. Uit de analyses van medio 2012 tot nu blgkt Barium gemiddeld 1000 mg/kg te zgn. Bed fiif zou in het
verleden ook de nodige uitloogproeven te hebben uitgevoerd. 0 t deze proeven zou blgken dat er geen mtlog ng plaats vindt. De ms itaten worden mg nog gestuurd.

Van I LT

Verzonden: donderdag 26 apnl 2018 10.18
Aan:

'nderwerp: RE Gesprek Graniet
Carws nl

Hallo Q,
Ik heb de mailwisseling mbt Granuliet doorgespeeld naar mgn collega's bg EW. Mochten zg een melding binnen knigen dan weten ze dat dit speelt.
Twentekanaal dus hg is bij deze ook op de hoogte,

Hoor graag hoe dit afloopt

ontvangt de meldingen voor het

Seniorlnspecteur

Handhaving Water en Bodem
ILT/Water, bodem en bouwen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Graadt va n Rogge nweg 500/ Utrecht /
Postbus 16191/ 2500 BD / Den Haag

10.2.e

Van r(ON) (mailto.
Verzonden: woensdag 25 april 2018 15:25
Aan:~ (DN) ~barns nl&;

CC; -
I LT

Onderwerp: RE. Gesprek Graniet

Orws nl)

(WVL)
ilent.nl&

Carws nl&; (ZN) Larws nl ; (WVL) @rws.nl&

Collega',

De heer~ van Graniet Import heeR mij gebeld en wil graag een keer in gesprek. Nu zou het met in Ign zgn met 'goed contact met de overheid'm dit te weigeren. Dus ik ga na mijn vakantie
langs bg het bedrgf, maar heb al wel voorwaarden gesteld dat ik geen uitspraak zal doen, ik kom alleen aanhoren en kgken.

Vooral dit laatste is voor mg ter beeldvorming en zicht op het matenaal, ook om te zien of het om het zelfde matenaal gaat zoals bg het Twenteka naai ieren geleden geweigerd is en men nu voor
toepassing in honswgkerplas heeR aangeboden.
Hij vertelde mij ook dat het project Twentekanaal (vervolgdeel) op bezoek is geweest en men positief was over het matenaal irt gebruik binnen het project.

Van:~ (060
Verzonden: woensdag 25 apnl 2018 10.'38
Aani (WVL);
Onderwerp: FW: Gesprek Graniet

(ON) ; (ZN) ; (WVL)



Geachte heer~,
Hartelijk dank voor uw bencht.
U kunt het beste een afspraak maken met de Certificerende instelling SGS en eventueel betrokken van de Inspectie voor teefomgeving en Tra nspo*(ltenT).
Dit omdat er vragen zin gesteld over of de certficenng van het matenaal el Juist is en het met onder de BRL 9321 zou vallen. Hier gaan ii n at over.

lblkswaterstaat Oost-Nederland wil dit materiaal op basis van artikelen 5 en 7 Besluit bodemkwaliteit met zandwinplassen binnen ons beheergebied ontvangen Een toelichting daarop is gegeven

Met vnendelijke groeten,

Riik t M te M N*d I d

I b b t* g I 66 I 6636 HZ A h I V M p o I

P t d : P tb 26 16300 MA MAASTRICHT

M 06~
. JI

Van: ~fweraniet-imoort.nj&
Verzonden: 23 a pr. 2018 16:02
Aan: "~(ON)" &~IGrws.nj&
Onderwerp: Graniet

Beste

Naar aanleiding van het mail verkeer met van Dekkergroep heb ik uw voice mail ingesproken.
Omdat afzet van G ranuliet essentieel is de voor de voortgang voor ons bednjf zou ik hier graag met u / betrokkenen een afspraak maken op korte termijn

lk hoor heel graag van u wat mogelijk is.

gr. Jim Spaa neen06~


