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Procedureel puntla :

Een flitsbon kan alleen waar g en raamovereenkomst bestaat.

Check zonodig even met~ wat het handigst is om te doen

Met vnende/I/ke groet,

Van: 6 (WVL)
5

Aani (WVL); (WVL)
cci (wvk); (wvk); 6 (WVL); P
Onderwerpt Ritsbon voor uitwerken toepamingmogelilkheden granuliet

Beste ~en~
DGRW; (WVL) ; (WVL)

Vandaag hebben~,~ en ik een gesprek gehad met d en van Firma Granuliet Import 6enelux (GI6). We hebben gesproken over het hergebruik van het
"zand-achtig matenaalfi dat vrfikomt bij het breken/bewerken van granuliet. GIB wil deze afvalstof hergebruiken/nuttig toepassen. Onduidelfik is echter onder welke noemer van het Bbk dit
hergebruik kan en mag plaatsvinden.

De discussie over het hergebrui~kals rond ofbouwstoF)oopt al heel lang en is in 2017 opmeuw opgewaaid vanwege de nieuwe BRL 9344 de toentertfid bg ons werd aangemeld voor opname in de
Reueknq bodemkwaliteit (Rbkk
L

Gezien alle gevoeligheden op het dosmer Bodemkwaliteit die nu lopen en de aandacht vanuit de media (I GG, diepe plassen, AEC bodemassen etc.) wil het ministene
weloverwogen een oordeel geven. 1 1, 1
Voor deze overweging willen we ~van Deltares vragen om een notitie op te stefie waann we a twoord krggen op de volgende vragen ~ gaf aan dat~een deskundige is op dit
gebied)

Onder welke deltmtie van het 6bk valt het "zand achbg matenaal" dat vrijkomt bg het breken/bewerken van granuliet. Grond, bouwstof beide of geen van beide?
Granul at komt u t het bu tenland. GIB geeR aan dat het matenaal rmmschoots voldoet aan de eisen van het Bbk. Is dit een)vist veronderstelling, worden door de ke nngen en
toetsingscntena zoals beschreven in de concept BRL 9344 de m l au hygifin sche nsico s zoals bedoeld in het Bbk voldoende beschermd& Zijn er ten aanz en van toepassingen onder water
als diepe plassen aanvullende maatregelen ofonderzoeken nodig&

Ik schal in dat het opstellen van deze notitie onder het drempelbedrag een flitsbon bti)R Daarmee zou ik alleen een prfisopgave aan I te vragen.

Mgn vraag aan iuflie. Heeft L060 een potje waaruit deze werkzaamheden (namens IlkW) kunnen worden betaald en zo Ia kan ik overgaan tot het vragen van een p/ilsopgave.

OW, W, M,~ ln latere instanhe willen Q en ik met luflie de resultaten bespreken en kgken wat dit betekend voor)undische context en de uitvoenng van werken bij RWS. Van GIB
begrepen we dat RWS een van de grootte afnemers is.

Een filne dag,

+31 (0)~
'Imv'.4 9 Denk ook san het milieu - is 9 mten an deze ail echt nodig&

Van: - DGRW (mailto:~Qminienm.nl)
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 14:19
Aani (WVL); (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: REI Defnihe granuliet

Hallo ~n~,
Dank voor de informatie. Als ik het stuk zie stuit ik toch weer op een nis vw element, namelfik cogoidaa l gedrag.
Hieronder de aeaevens an W van Deltares. Ios oaf snel even een u teenzettino waarom a anul et arond kan znn.

Met vr endefljke groet,
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Vent (WVL)
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 13:50
Aan: (WVL)

CC: (WVL)
Onderwerp: Defnitie granuliet

Lgtws nl&

Cgrws.nl&, - DGRW ~CAmmienm.nl&
rws nl&

N.a.v. het o erleg vanochtend heb ik gezocht naar wie op 12 april 2013 vanuit Bodem+ hcefl aangegeven dat granubet ean bouwstof is, bilgevosgdc vond ik ia topdesk. De naam erd ia het
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