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Beste

Voorde toepassing Twenthekanaal of Markerwadden maakt het gelet op het nut van deze toepassing met uit of dit bouwstof is of grond

Gaat om afdichting kanaal en of bouwen van eilandjes. kan met beide

En volgens mij gaan we Richting banto niet in het Twentheka na a l voor de afdichting,dus kan~ lekker uitzieken
Gros~
Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 9:08
Aani - DGRW;
Onderwerp: REi Stavata Granuliet?i

(WVL) ; (WVL) ; (Olg; (WVL)

Klopt helemaaL een flinke griep bowl me al meer dan anderhalve week inbed. Ik hoop volgende week weer aan t werk te zijn..

Vermnden met BlackBerry Work
(www.blackbenv com)
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Hoi~
De discussie s nog niet afgerond. Ik heb me~ afgesproken dat hijsen notitie zou schrilven. Ik heb ook nog aanvullende informatie van het bedrgfontva~nen. Ik eet d t~ matse
aantal van jullie heeft gesproken en een aantal zaken heeR onderzocht. Ik heb~ al even met mee gesproken. Ik denk dat w 0 even moeten wachten to~eer beter is.

Met vn ende li)ka groet,

ii~ir~d

van (WVL) OZWLD)&
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 Dg 38
Aan; (WVL) rws.nl&; (ON)

- DGRW ~Lom nienw.nl&
Onderwerp: RE. Stavaza Granuliet7!

r s.nl&; iWVL) & rws,nl&; (WVL)

Hs allen,

Volgens mijn laatste stavaza waren F~en hierover in gesprek en deed~ een korte studie naar ds status grond of bouwstof. De stelligheid waarmee
voor de status grond dan wel bouwstof zou zijn gekozen is niet zo evident als de mails hieronder doen blijken.~is deze week ziek, dus via deze mail vraag ik ook even aan~ wat nu de stand van zaken is.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work(www blsckborry.com)

Van: 'WVL)"~6drvs.nl&

Vemondeni 25 mrt. 2019 16:5)
Aani 'ON)a
~(WVL) a rws nl&

Ondeww rpi RB. Stavam Granulietv!

(WVL) a rurm.nl&; 'WVL) a

Beste

Twenthekanaal maakt niet u t of dit een bouwstof of grond betrad. Bouwstof mag ook irt afdicht ng

Zoals ik eerder heb aangegeven gaat volgens het project de voorkeur uit naar ander materiaal in het Twenthekanaal. Dit vanwege civieltechmsche redenen en de polymeren toevoeging.

Groet
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Van: (ON)
Verzonden: maandag 25 maart 2019 14i40
Aani (WVL);
CC: ~ (WVL)

(WVL); (WVL)



In 2013 is door Bodem+ aangegeven dat het grond zou zgn, maar in 201S is dit geheel gerectificeerd Daarop is door RWS en ILT gehandhaafd, in deze naar de toepasser en in tweede instantie
had dit ook gevolgen voor Graniet Impo* Benelux (GIB) te Amsterdam. Eind 2018 heeR dit zelfs tot een informele schadeclaim geleid van meerden I ME, want GIB had geen afzet meer. Ook over
de discussie of het nu grond of een bouwstof is, heeR effecten voor biiv. een project om kwelbeperkende maatregelen te nemen in het Twenteka naai.

Door de ILT is aan Bodem+ gevraagd een definitief

e offiueel standpunt uit te dragen over Granuliet, waarop ILT en RWS (afd HH, ON) handhavend op kunnen gaan treden.

A s. donderdag is ook weer een projectoverleg met RWS Prolectteam, ILT en RWS (Afd HH). Maar is het nog steeds met bekend, of het officieel standpunt bekend, wat de status van Granuliet is
Hierdoor kan het project met verder, aangezien Granuliet een voorkeursalternatief betreR
Ovengens is over de voorkeursaltematieven (zo ook Rona klei) nog de nodige discussie over de certificaten en wat het nu volgens de regels betreR. Grond of bouwstof en voor welke toepassing
het betreffende certificaat geldig isz Ook is smog de vraag of er met flocculanten wordt gewerkt en zo la welke&

Is het mogelgk om ILT en RWS afd. ~ H zo spoedig mogelik een

defimtief

standpun terug te koppelen, waarop verder stappen gemaakt kunnen worden? I

Met wiendelijke groet,
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