
van:
Verzonden:
Aani
Onderwerp:
Bijlagen:

(ON) 48
donderdag 9 mei 2019 15:52

(ZN)
FW: Toepassing Granuhat in GBT Over de Maas
Granuliat - juridische onde rbouwmg pdf; Mih e uhygie ni sche toetsing Granul i e t 20190412 pdf; 819 005 001 zand 0 63 partij 101 definitief r02 pdf

Vergat ik)e noo mee te nemen in de CC, bij deze.
Gn~
Vani (ON)
Verzonden: donderdaq 9 mw 2019 15:49
Aani ILT
Onderwerp: FW: Toepassing Cranuliet in GBT Over de Maas
Collegae,
Bii deze stuur ik een mailwisselino door die is Bevoerd tussen een melder (Brabob i.o.v. Nederzand/GIB) en RWS ZN. Men probeer toch

ws' ~ww~o
Men beoordeeld het materiaal als grond, o.a. obv de notriie van Schreursl7

Volgens Schreurs is het niet toxisch en komt het slechts in o,otsk voor.
Gr.~
Vani (ZN)
Verzonden: dmsdaq 7 mw 2019 16: 55
Aanr (ON)
aiderwerpi FW: Toepassing Ikanubet in GBT Over de Maas
M
Tkn en praag inhoudelijk ff bijpraten,
Met

het Oranuliet toe te passen in een zandwinplas~o~

Vent (ZN)
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 16: 53
Aanr M ~ ) Brabob» 1(ZN)
CC: ~nareizend.nl; ) Brakob;
Onderwerp: REI Toepassing Granuliet in IZTT Over de Maas

j Brabob

en als grond melden, wetende dat dat in strijd is met de uitspraak van BenT, dan wordt dit gezien als een economsch delict (WED) en zal er ook een
bodemsionaal afgegeven worden aan BenT.

groet,

brabob.nl]van:
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 15: 16
Aanr
CO 'ederzand.nb ) Brabob; ) Brabob
Onderwerp: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas
Oag

IMI zijn, op verzoek van Graniet Import Benelux b.v. en Over de Maas CV, voornemens opmeuw een Bbk-melding te doen voor het toepassen van het product Granuliet in GBT Over de Maas.
Dit product wordt al geruime tiid m Nederland als grond toegepast. Soms wordt door de producent gebruik gemaakt van de toe passingsmogebi k h eden onder water, m diepe plassen (GBT s). Zo z»n grote
hoeveelheden toegepast m GBT De Riet (gemeente Cuiik) en G B Tover de Maas. Dit voorleer is een partq bij RWS gemeld en toegepast onder water bil het project 'Marker Wadden'. Bij de toepassi nge n
onder water van Grsnuliet zijn nooit bilzonderheden opgetreden.
De Bbk meldingen van toepassingen onder water zijn altijd door het bevoegd gezag Bbk als toereikend beoordeeld. Ook RWS Zuid Nederland heeft in het verleden met deze type toepasamgen van dit

materiaal mgestemd. Op 30 mei 2018 heeft RWS Zuid Nederland, m samenspraak met collega sven Bodem'en beleidsadviseurs, een meuwe Bbk melding (kenmerk RWSZ2016 00004843 001)
onverwachts als ontoereikend verklaard. Als reden voor deze afkeurde toepassing van Granuliat m 'GBT Over de Maas'eeft RWS aangegeven dat op grond van de fysische samenatelhng van granuhat,
de aanwezigheid van zeer fijne fracbe, er ongewenste vert roe bebng van het oppervl aktewate r optreedt en daarnaast een ongewenste verhoogde kans op zog o id aal gedrag van het mate naai zou
ontstaan. Ook zou er geen sprake z»n van mate naai dat voldoet aan de definitie van grond omdat het een product zou betreffen dat het resultaat is van een shjpp roess. Dat I aatste is echter onjuist. Er is
geen sprake van enig slijpp roess, het gaat om materiaal dat vr»komt uit een proces van breken, teven en wassen. Voor een verdere beschriivmg van het proces verwijzen wij graag naar de rapportage
van Schreure Mih e uconsult (zie hierna).
Graniet Import Benelux b v. haef de afgelopen pa node van ruim een iaar verschillende gesprekken gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) R» ksove rhei d. Er zijn ni euwe aanvullende
l aboratonump roeven uitgevoerd op de ka rekte nsti e ka eigenschappen van Granul i e t. Tevens Is een extra BRL1001 part ilkeunng (Dibec) uitgevoerd op een deel van het granuliat. Op basis van de oude en
nieuw verkregen mformat i e is de mil i euhygienische en fysische kwaliteit van Granubat opnieuw beschouwd door een onafhankelijk deskundige 'Schreu ra Mil i euconsulth Schreure Mih euconsult
co ndu deert in haar toetsing d d. 12 a p nl 2019 dat Dranuliat kan worden gekwahficeerd als AW grond vnl toepasbaar op zowel l andbodem als m oppervl akte water. Er zijn b» deze toepassmgen van
Granuliat geen risico s ten aanzien van mens of natuur te verwachten.
Met deze email overleggen wij julhe eerst informeel het keunngsrapport van Dibec (kenmerk 619 00 Col; d d. 16 apnl 2019) en de toetsmg van 'Schreurs Iirilieuconsult'kenmerk P20190245; d d. 12 april
2019). Deze informatie geeft nieuwe inzichten en is aanleiding opnieuw de toepassing van Granuhet m GBT Over de Maas te melden. Wil zijn benieuwd naar julhe memng over de nieuwe aanvullende
mformatie en horen graag of we informatie ook via het meldsysteem kunnen aanleveren.
Metvnendelilkegroet,
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