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Beste

Hierbg vast de gevoeligheden zie bijlagen en hieronder de betrokken vanuit jund sche zaken,handhaving .ILT etc. Vertrouwelgke info uiteraard.
Deze hoorzitting is uitgesteld tot Deltares rapporten er liggen

Allereerst speelt de vraag kan het nuttig ( functioneeO worden toeoepast. Hanot samen met is het Grond of bouwstof, de civiel techmsche eisen, vertroebeling, polymeren etc etc.
Ten tweede voldoet het aan de kwaliteitseisen 11.1 'ewgsmiddelmoet kloppen met "product"'erder

is betrokken vele collega's bodem lus en IeW gelet op het vraagstuk grond of bouwstof. Dit ook vanwege het toepassen in de diepe plassen

De branche,de keten zelf, 11.1
I
Vanuit bestuur komen vagen of RWS zich bewust is van de arculair inkopen.

11.1
Vragen kwamen via ,va Cees Brandsen. DZ van ege een agendapunt BS.

Nu spreekt GI6 heel veel mensen, dus de Igst is met uitputtend, maar onderwerp ligt zeer gevoelig

Deltares rapporten . 11.1
Groet

Van:
Verzonden:
Aani
CCI

(ON)

- ILT; ILT

Granuliet ILT

tkgenrie: fkog

Beste collega',

Dank voorde s ege reactie op mgn verzoek om informatie.

Ik zal deze week conta* opnemen met de advocaat en hem vragen of hg in kan stemmen met nader uitstel. Ter motivatie daarvan zal ik de advocaat meegeven dat ik op dit moment geen
inhoudeliike beslissing op het bezwaarschriR kan nemen omdat naar aanleiding van het gesprek met GIB er intern nog het een en ander moet worden uitgezocht. In deze situatie zal een
hoorzitting niet meer zgn dan het aanhoren van het standpunt van GIB maar kan daar geen inhoudelgke beslissing op worden genomen.

In de bglage heb k het bezwaarschnR en de twee bneven waartegen dit bezwaarschnR zich ncht opgenomen.

Met vnendelijke groet,

N6. Ten aanzien van het bezwaarschnR zou nog de discussie kunnen worden opgewo en of

De verwachbng is dat GIB
bij een ongewenst antwoord een procedure aanspant bij de rechtbank Daar zouden wij in ieder geval gesteld moeten staan om een inhoudelgk standpunt af te kunnen te geven indien daarom
gevraagd wordt.

Van: (WVL)
Verzonden: 3 2019 20:39
Aan: (ON);
CC:
Onderwerp: REI Update Granuliet ILT

- ILT

6este

Ik wil graag het bezwaar schnR inzien777

We moeten een aantal zaken onderscheiden.

Grond of bouwstof

De bgmenging van polymeren en de effecten
Vertroebeling van dit fijne mate naai in oppervlaktew etc r

levenng door de leveranaer van gegevens over de kwalitei

Kortom
ik wens inzicht in bezwaar schnR
even ovedeg met~ gegevens kwaliteit en vertificaat
ga achter het Deltares rapport aan

Dit lukt allemaal niet voor eind deze week

Wordt vervolgd wanneer dit wel lukt

Van: (ON)
Verzonden: 2019 13;53
Aani - ILT;
CC: (ON)
Onderwerp: REI Update Granuliet ILT

tkgentie: Hoog

(WVL)

Beste collega',

In aanvulling op onderstaande mail. De advocaat van GIB heeft op 7 januan 2019 een bezwaarschnR ingediend waann bezwaar wordt gemaakt tegen het standpunt van Rgkswaterstaat dat
granuliet met onder water mag worden toegepast en de weigering van Rgkswaterstaat om op dit standpunt terug te komen. De behandeling van het bezwaarschnR is tot op heden in overleg met
de advocaat aangehouden in verband met het overleg van 29 januari 2019. Tijdens dit overleg is toegezegd dat vanuit ILT/Bodem+ duidelijkheid zal worden gegeven omtrent het certificaat dat aan
GIB is verstrekt omtrent het granuliet. Daarnaast is toegezegd dat vanuit RWS gemotiveerd zou worden aangegeven of granvliet moet worden aangemerkt als grond of als een bouwstof. Voor
zover Wl mil bekend is er tot op heden nog geen defimtief standpunt omtrent de certificenng, en ook heb ik nog geen Dundische) onderbouwing van het standpunt van Rijkswaterstaat dat g ranuliet
als bouwstoF moet worden beschou d.



Met vriendelijke groet,

Met wiendelijke groet,

Senior Bestuumik Juridisch Adviseur

Afdeling Werkenpakket

Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Eusebiusbuitensingel 66 I 6828 HZ Anhem
Postbus 2232 I 3500 GE utrecht
Faciuuradres Postbus 8185( 3503 RD Utrecht

M 06~~tgrws nl

www niks waterstaat nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

10.2.e

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 13 : 07
Aani (ON); (WVL)
Onderwerp: Update Granuliet ILT

Net (ILT) gesproken over de zaak Gra nul et van Graniet Impor Benelux (GIB).

~hun unsten (ILT) hebben van Bodem+ te horen gekregen dat ze dit nader aan het uitzoeken ziin en erop terun komen.

Feit is dat ILT nu een definitief antwoord wil ontvangen om de zaak af te kunnen ronden en voor eens en altijd duidelgkheid bestaat over de status van dit product.~ heeft aan GIB aangegeven dat er voorlopig nog geen aanvullende info gestuurd hoeft te worden. De informatie over de uitspraak in 2013 zit in het dossier, mogelgk met 100% maar
voldoet voorlopig en wacht hg even af op de definitieve conclus e vanuit Bodem+.

11.1
Met wiendeliike groet,
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