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1 9 . 1
Ik begrgp ovengens niet geheel waarom deze not tic zo afwfikt van de eerdere not tic.
Lgkt meer een overtypsel van de notitie van jan schre ure.??? De eerdere notitie was veel beter en o nafha nke ijker

Polymeren heb ik je een document gezonden,maar doe dit nogmaals

Document is afkomstig van onze site : hoe om te gaan met bepaalde stoffen .Onderin staat alles over polymeren en bezwaarlgkheid in wateren de slechte afbreekbaarheid Mclvsief de
mechamsche tox voor vissen en watervlooien..

https //www.infomil nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/zzs/uitleg-werkwfize-abm/

Betreffende de info haademmervaart zal ik nog even nazoeken .

0 engens kreeg ik mondeling tijdens ee overleg bil WSVV ( toegepast als bou stoft in beken) ik de opmerking s wel raar vettig spul ..

Groet~
Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 9: 22
Aani~ (WVL)l
Onderwerp: RE; mncept notitie granuliet

DGRW,'WVL),'ON) ; (WVL)

Hol +,
Dank voor)e reactie. As maandag gaan we in gesprek

10.2

Wellicht kun je ook wat meer ve*efien over het gedrag van granuliet onder water. Zijn er voorbeelden, projecten of onderzoeken waaruit blijkt dat granuliet uitloopt& Of is het een expert
Iudge ment? Ook worstel ik nog met de flocculant die GIB gebruikt. Deze is door de EU nchtliin toegestaan. Deze nchtlgn heeR een directe werking. Hoe verhoudt dit zich tot Iou stelling dat
flocculant schadelgk is?

Een fijn dag,

+31 &0)~Q~ Denk ook aan het mfiieu - is printen van deze ma I echt nod g

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 15 mei 2019 2D lp
Aanl (WVL);
Onderwerp: RE. concept nobbe granuliet

- DGRW; (WVL) ; (ON); (WVL)

Beste Allen

Ik heb eerder commentaar op een andere notitie gegeven vandaar dat ik Rob vroeg heb pi een oudere notitie .?

Nu blikt d t el een andere nottie te zgn als waarikeerdercommentaarop heb gegeven.

10.2

Ik heb in aanvulling van Rob nog opmerkingen toegevoegd, maar ik vind deze notitie geheel met onafhankelgk,maar Igkt erg gestuurd, zonder feitenkenms, zonder rekemng te houden met
precedentwerking ponder rekening te houden met wat eerder is besproken met de branche ( breder dan Bontrup ) en wat wg hebben besproken B+ /RWS,zonder rekmng te houden met
toeluhting besluit waann ook de herkomst bepaald wat iets is .

je kunt niet alles zomaar grond gaan noemen.

Notme gaat niet over fa ten en dat ontbreekt,dus ok aangevuld ( ook met eerdere st kken )

Groet+
Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag I'I mei 2019 10:09
Aan: - DGRW; (WVL) ;
Onderwerp: FW; concept notitie granuliet

(ON) ; (WVL) ; (WVL)

Beste Rob,

Kan het zijn dat ik)e op en aanmerkingen op de notitie over granubet nog met heb ontvangen? Zou)e deze in de bggevoegde notitie willen toevoegen?

Een fiJne dag,

+31 (0)~
(ex@g De k ook a het milie - is Pnnten n deze

Van: - ILT [mailto:
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 11009
Aani (WVL); (WVL)
OD: &WVL); (WVL);
Onderwerp: RE: concept nobtie granuliet

ma I echt nod al

ilent.nl],~ (wvl);
t (WVL)

Orws.nb (WVL); - DGRW; (WVL) ; (WVL)

Hallo allemaal,

H erbg mgn opmerk ngen o er het stuk. Ik denk d 1 smog een sl g gem kt moet worden om efin en der te verdu delgken en beter te onderbouwen.

Excuus voor de late reactie Ik werk tgdelijk halve dagen.

Groet

Met nendelike g oet,

M

Afdeling Iund sche Zaken

Miri t vlln znfr tl'actael' t r t
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CC: ~(WVL) ~Orws nl&;

Onderwerp: RE concept notitie granuliet
r (WVL) LA rws. nl &; t (WVL) Orws.nl&

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag~26 a ril 2D(9 9.22
Aani (WVL);

(WVL}
OO (WVL); (WVL);
Onderwerp: RE. concept nobtie granuliet

Orws,nb

(WVL)

(WVL); (WVL);

(WVL);

Beste collega',

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 25 apnl 20I9 l5.'50
Aani
CC:
Onderwerp: concept nohbe granuliet

- DGRW;

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

19. 1

(WVL)

Bijgaand een nobtie over gra nu(iet In deze concept notibe wordt ingegaan op de volgende dne onderwerpen;

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 zijn. Dit wordt door de defin enng van beide begnppen u tgesloten.
In het Bbk is een specifieke zorgplicht opgenomen voor toepassen grond in oppervlaktewa ter lichamen Er is onduidelijk over de reikwijdte van deze zorgplicht bg de toepassing van
granulat in oppervlakte eter als plassen en kanalen.
Als bewgsmiddel voor de milieuhygiemsche kwakteit van granuliet wordt door Graniet Import Benelux de BRL 9321 gebruikt als erkende kwaliteitsverklanng. Dit normdocument Igkt gezien de
scope met van toepassing op granuliet.

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

ia. Dit ovedeg dient tevens ter voorbereiding op het gesprek watMet een aantal van lugie zou ik daarnaast eveneens graag een overleg hebben over de notitie. Dit zgn
Frans en ik half mei met GIB hebben.
Door~s al een aantal keer geprobeerd om d t overleg te plannen. Door ziekte en vakantie bleek dit elke keer n et te lukken. Ik hoop dat het nu wel lukti Anders vrees ik dat we het moeten
doen met de mensen die wel kunnen. Zou lammer z)n!

Alvast bedankt..

Een filne dag,

+31 (0)~
Q+Ppenkooka nh tmilie -isprinten van deze m lechtnodg
Gioeteh


