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FW: Zambia en granuhat GIB

BSBcertificaat Granuhat IZG (892- 02 Sap 2013 pdf; Schre ure - Ivklieuhygienische toetsing Granuhet aanvullend -090ct 2019 pdf; Granuliet grond of bouwstof 20190320 pdf;
Sproei instructie MV2009 pdfi Soi)Consult - Analyseresultaten acryl amide - 19 iun 2019 pdf; RoyalHa s koning DHV

- Effecten gebruik f l occulan t bif product i e van granul i e t - 29 Mei
2019.pdf; Noordse Leem samenvattmg pdf

Collegae,
Bif deze een email van een meneer aan (BS corwnunicatie).(httpa:j~ heeft op verzoek van Graniet Import Benelux bv (GIB) Zambia te woord gestaan.

In de mail geeR hij een toelichting op een aantal documenten, die hij heeR toegevoegd en die als bijlagen aan deze mail zijn attached.

Deze mail ia ook bekend bij

~Weet at dit speelt.

Gmet

, Nel Aland, (WVL) en Ruud Splitthoff (WVL).

Van: stu ers.nl&
Verzonden: donderdag 30fanuad 2020 15 46
Aani Bs) Ipnus.

ril 

&CC:~. G~sta ers.nl&
Onderwerp: Zambia en granuhet

Beste~
We hebben elkaar zo)uiat even gesproken naar sanle idmg van vragen van Zambia. Op verzoek van Graniet Import Benelux bv (G l B) heb ik Zambia te woord gestaan.

Ik ha b je toegezegd dat ik aan aantal documenten matje zou delen, ai was het maar opdat lij weet op welke manier GIB onderzoeken heeft laten uitvoeren en hoe mnperatief GIB zich heeft opgesteld.
Dat was althans de mzet. Puntsgewils een korte toe I rchtmg:

1. De eerste vraag was of granuhet we l grond is. Ie kent de teksten hierover uit de wet (Besluit bod emkwaliteit). Het product wordt dan ook al jarenlang zo gebruikt, ook door RWS. Desalniettemm
z»n enkele collega s van Handhavmg en Verg unnmgverl e ning gaan tw»falen en wezen zil aanvankelijk het gebruik van granubat voor de va ron di e p mg van Over de Maas af (vargunnmg
geweigerd). Zambia vroeg zich ook af of granuhe t wel schoon was. Ik stuur ie onder deze noemer de eerste stukken toe het die Zambia heeft gekregen:

a) BSB certificaat (zoals la weet niet zomaarte verkriigen)
b) RapportgchreursMiheuhygienischetoetsing
c) Rapport (ook van Schreurs) met als titel: Granuliet grond of bouwstof.

2. Vervolgens heeft Zambia, via de OD NZKG, gevraagd naar de sproei instructie, die is opgenomen in de vergunnmg van GIB. Ook die heb ik gestuurd (vierde b»lage). Granuhat zelf is ovengens geen
stuifgevoehge stof (mte gand eef: het wordt gebruikt om verstuivi ng tegen te gaan), maar andere stoffen zit n dat wel. Zambia verkeerde karma hjk m de va ronde rstel hng dat granuliat zou worden

besproeid met een bmdmi dde l bevattende vloeistof, hetgeen mogehjk een nadeel zou kunnen zijn hij het storten m Over de Maas. Maar de besp roenng gebeurt uitsluitend met water, en
bovendien dus: granuhet wordt niet besproeid.

3. Zambia heeft ook gevraagd, eveneens aan de OD, naar het floccufatieproces. Daarop heb ik twee rapporten (vijfde en zesde b»lage) over het gebruikte floccul ent gestuurd: een van
Soilconsultancy en een van RoyalHaskonmgDHV. De resultaten spreken voor zich.

Context
a) Kenneliikziin er een aantal mensen bil RWS Handhavind en vergunningverlening die niet alleen het "grond aspect" wilden betw»falen maar die die twijfel lange t»d hebben volgehouden, door

nadere vragen over milieu etc. Het toezenden van onafhankelijke expert rapporten heeft ni et geholpen.

Sterker :

de goede naam van zowel granuh e t als van Gl 0 werd onrecht aangedaan.
b) Omdat dit onhoudbaar wasvoor GIB is, via van Volke rWesec l s, gezocht naar andere mgangen bil RWS om de kwesti e te bespreken. Zo is G l B terechtgekomen bif de HIIT~~en Cees Brandsen. Na onderzoek en discussie (neem ik aan) is RWS Handhaving tot de conclusie gekomen dat er geen reden was om twiffels te hebben bif granuhat. Op 13 oktober 2019

is door Handhavmg goedkeunng verleend om granuliet te gebruiken. Dit is de korte versie: het geheel heeft emdeloos lang geduurd, ik meen smds apnl 2013. Inmiddels wordt het gestort voor
deverondiepingvanoverde Iviaas.

c) Ik heb contact gezocht met het bewonerscomite. Zambia had nl gemeld dat de zorgen van dit comite de reden was voor het "maandenlange onderzoek) van van
Zambia. Dit comite -een van de leden is communicatieadviseur! - wilde echter op geen enkele manier met mil te maken hebben omdat ik werk m opdracht van GIB. Ze wilden ook geen
onafbankehike e x part rapporten ontvangen. Ze hadden hun eigen kanaal, schreven ze mij, en bij navraag bleek dit RWS Handhaving te zij n.

d) Zembla weet dus dat GIB en RWS Handhaving al lange tiid discussieren; ook weet Zambia van de bemoeienis van
e) We kunnen alleen maar speculeren over de redenen van dit alles. Tot nog toe kunnen we meta betere bedenken dan dat het Bewonerscomite en de handhavers zich vinden in de opvatting van er

abcrhaupt met va ron di ept mag worden. Dat er eerder vervuild s hh is aangetroffen komt hun m deze mterpretati e goed uit. Ik ben benieuwd hoe ze in de uitzendmg omgaan met de s«h o na

grond granubet...

zambia zou vanmiddag nog contact met mil opnemen. Als dit gebeurt, stel ik ie op de hoogte. Dm la een klem beetje fn te wijden in het productieproces, stuur ik)e als zevende b»lage een korte apT. Als

je meer wil weten, bel of mail gerust.

Voor nu alvast dank voor ie belangstelling.

Metvnendeliikegroet.


