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Dank

In de Haarlemmervaart blgkt het ovengens niet overalop de plekte blijven liggen waar het is toegepast.

Dit blgkt uit een eerdere monitonng en lijkt dus overeen te komen met een voorlopig Deltares rapport Delta ree gaf ovengens aan dat het spul niet past bij het certificaat
Het is nu dus zaak alle info op tafel te krggen

Daarnaast is het polymeer wat wordt toegevoegd ook schadelgk

We zullen dit eens even stevg op een nl zetten( los van bou stof of grond)

Met fotos'an de vertroebehng+

Groet+
Van: (ON)
Verzonden: donderdag 4 a nl 2019 15:19

CC: (ON)
Onderwerpt RE: Update Granuliet ILT
llgentie: Hcog

- ILT; - ILT

6este misga's,

Dank voorde snelle reactie op mijn verzoek om informatie.

Ik zal deze week aintact opnemen met de advocaat en hem vragen of hg in kan stemmen met nader» tstel. Ter mouvatie daarvan zal ik de advocaat meegeven d t ik op dit moment geen
inhoudelgke beskssing op het bezwaarschnR kan nemen omdat naar aanle ding van het gesprek met GIB er intern nog het den 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 bijlage heb ik het bezwaarschnR en de twee bneven waartegen dit bezwaarschnR zich ncht opgenomen.

Met vnendelgke groet,

Van: (MAIL)
Verzonden: woensdag 3 apnl 2019 20:39
Aani (ON);
CC: (ON)
Onderwerp: RE: Update Granuliet ILT

- ILT

Beste

Ik wil graag het bezwaar schrW inziensss

We moeten een aantal zaken onderscheiden

Grond of bouwstof
Het certificaat BRL 9321 welke niet geschikt is voor dit matenaal dit staat los van bouwstof of grond. Is ook door Deltares aangegeven en door 6+. Dit staat los van of iets wel of niet
toepasbaar is als grond of bouwstof
De branche zelf heeft aangegeven dat schraapsel van natuursteen met ondergrond kan vallen. verslag B+
Civieltechnische mogelgkheden en eigenschappen toepassing matenaal ( nuttig toepassing is een vereiste artikel 5 6bk) Wacht op Deltares rapport Ga ik achteraan,maar werd vandaag
met opgenomen, ordt ve olgd morgen
De bgmenging van polymeren en de effecten
Vertroebeling van dit fijne matenaal in oppervlaktewater
Gegevens over de kwal teit ontbreken tot nu toe .,

kortom
ik wens inzicht in bezwaar schnR
even overleg met~ gegevens kwahteit en vertificaat
ga achter het Delta ras rapport aan

Dit lukt allemaal niet voor eind deze week

Wordt vervolgd wanneer dit wel lukt

Mvg g
Van: (ON)
Verzonden: woensdag 3 april 2019 13:53
Aani - ILT;
CC: (ON)
Onderwerpt RE; Update Granuliet ILT
Urgentie: Heug

6este collega',

(WVL)

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 Rijkswaterstaat dat
granuliet n et onder water mag worden toegepast en de weigenng van Rgkswaterstaat om op dit standpunt terug te komen. De behandel ng van het bezwaarschnR is tot op heden in overleg met
de advocaat aangehouden in verband met het overleg van 29 lanuari 2019. Tgdens dit overleg is toegezegd dat vanu t ILT/Bodem+ duidelijkheid zal worden gegeven omtrent het eert ficaa dat aan
GI6 is verstrekt omtrent het granuhet. Daarnaast is toegezegd dat vanuit RWB gemotiveerd zou worden aangegeven of granuliet moet worden aangemerkt als grond of als een bouwstof. Voor
zover bg mg bekend is er tot op heden nog geen defimtief standpunt omtrent de certificenng, en ook heb ik nog geen Qundische) onderbouwing van het standpunt van Rijkswaterstaat dat granuliet
als bouwstof moet worden beschouwd

Afgelopen maandag heeft de advocaat van GIB het verzoek neergelegd om op korte termgn het bezwaarschnR in behandeling te nemen en een hoorzitting te plannen. Voordat ik het
bezwaarschnR in behandeling kan nemen dan wel contact kan opnemen met de advocaat over de verdere afhandeling van het bezwaarschnR verneem ik graag op korte termgn het defimtieve
standpunt omtrent de certificenng en de (luridische) onderbouwing van het standpunt dat granuliet als bouwstof moet worden aangemerkt Is het mogelijk om deze documenten voor het einde van
deze week aan te leveren& Indien dat met het geval is verneem ik graag op welke termgn ik deze documenten wel tegemoet kan zien.

Alvast h arts l)k dank voor de medewerking.

Met vfiie nd elijke groet,

Met mendelhke greet,



M 06~~fgrws nl

www niks waterstaat nl

Water. Wegen. Werken. Rlfkswaterstaat

Wertdagen ma/di/do sn wolug ochtend

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

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

Hun lunsten (ILT) hebben van Bodem+ te horen gekregen dat ze dit nader aan het uitzoeken ziln en erop terug komen. Dit was niet geheel ge~wenst bi ILT Naar het Igkt

Feit is dat ILT nu een definitief antwoord wil ontvangen om de zaak af te kunnen ronden en voor eens en altiid 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 conclusie vanuit Bodem+

Ik denk dat we de advocaat moeten laten weten dat we tot nader orde aan houden, in afwachting van de conclusie Bodem+/ILT.

Met wendelilke greet,
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