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Goede middag~
Ia het klopt dat Granuliet is toegepast in de Markerwadden.
Me Idings nummer is 476545.0.
Oe me ldmg is door ons in eerste instantie niet beoordeeld als afwijkend/niet toereikend.

In het algemeen vmd ik

Met vnendelilke groet,

vakgroep: Toezicht aannemers RWS/ "Eigenwerken"
team: Infrastructuur
afdeling: Publieke Instellingen
portefeuille: Veiligheid en Instituties
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Onderwerp: FW: Toepassing Granuhet m GBTOver de Maas

Volgens onderstaande mail wordt gesteld dat granuliat toegepast is/wordt m de Marker Wadden.
Klopt dat? Is dit door jullie (ILTj goedgekeurd?
Als dat zo is, dan zou ik graag zi en

MetvnendelRkegroet,

Vani (ZN)
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 16 53
A ni
CC:

Onderwerp: RE: Toe passmg Granuhet in GBT Over de Maas
Brabob

Mocht ie willens en wetens deze partij als grond meiden, wetende dat dat in stnid is met de uitspraak van IlenT, dan wordt dit gezien als een economisch delict (WEO) en zal er ook een bodemsignaal
afgegeven wordenaan genL



Metvnendeliikegroet,

) Brabob

Handhaver ) Laan Practitioner

Vani brabob.nl)
Verzonden: dinsdag 7 me I 2019 13 16
Aani (ZN)
CC:

Onderwerp: Toe passmg Granu)iat m G BT Over de Maas
Dag

Wil z»n, op verzoek van Graniet Import Benelux b.v. en Over de Maas CV, voornemens opnieuw een Bbk-melding te doen voor het toepassen van het product Granuliet in GBT Over de Maas.
Dit product wordt al geruime tijd m Nederland als grond toegepast. Soms wordt door de producent gebruik gemaakt van de toepassings mogehl k h e den onder water, m diepe plassen (GBT s). Zo zijn grote
hoeveelheden toegepast m GBT De Riet (gemeente Cuilk) en G B T Over de Maas. Dit voorjaar is een partij b» RWS ge me Id en toegepast onder water bil het project 'Marker Wadden'. B» de toepassingen
onder water van Granuliet ziin nooit b»zonderheden 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 toepassingen van dit

materiaal mgestemd. Op 30 mei 2016 heeft RWS Zuid Nederland, in samenspraak met collega sven Bodem'n beleidsadviseurs, een nieuwe Bbk melding (kenmerk RWSZ2016 00004B43 001)
onverwachts als ontoereikend verklaard. Als reden voor deze afkeurde toepassing van Granuliat in 'GBT ave r de Maas'eeft RWS aangegeven dat op grond van de fysische samenatelhng van granuliat,
de aanwezigheid van zeer f» ne fractie, er ongewenste vanroe beting van het opparvl aktewater optreedt en daarnaast een ongewenste verhoogde kans op cogoidaai gedrag van het materiaal zou
ontstaan. Ook zou er geen sprake zij n van m etc naai dat voldoet aan de definitie van grond omdat het een product zou betreffen dat het resultaat is van een s)il p proces. Dat laatste is echter onjui st. Er is
geen sprake van enig slilp proces, het gaat om materiaal dat vr» komt uit een proces van breken, zeven en wassen. Voor een verdere beschnlvmg van het proces va rw»zen wij graag naar de rapportage
van Schreure Mih e uconsult [z re hierna).
Graniet Import Benelux b v. heeft de afgelopen periode van ruim een jaar verschillende gesprekken gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) R» ksove rhei d. Er z» n m euwe aanvullende
l aboratoriump roeva n uitgevoerd op de ka rekte nsti e ka eigenschappen van Granul r e t. Tevens is een extra BRL1001 part iikeunng (Dibec) uitgevoerd op een deel van het granuliat. Op bau s van de oude en
nieuw verkregen mformat i e is de mil i euhygienische en fysische kwaliteit van Granuli at opnieuw beschouwd door een onafhankelijk deskundige 'schreu ra Milieu«onsuit'. Echreure Ivkh euionsult
co ndu deert in haar toetsing d d. 12 a p nl 2019 dat Dranuliei kan worden gekwalificeerd als AW grond vnj toepasbaar op zowel l andbodem als m oppervl akte water. Er ziin bil deze toepass mg en van
Granuliat geen d sico s ten aanzien van mens of natuur te verwachten.
Met deze email overleggen wij julhe eerst informeel het keunngsrapport van Dibec (kenmerk 619 00 001; d d. 16 apnl 2019) en de toetsing van 'Schreurs Mlieuconsult'kenmerk P2019 0243; d d. 12 april
2019). Deze informatie geeft nieuwe inzichten en is aanleiding opnieuw de toepassing van Granuhet m GBT Over de Meeste melden. IMI ziln benieuwd naar jullie memng over de nieuwe aanvullende
m formatie en horen graag of we informatie ook via het me l d systeem kunnen aanleveren.
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Web www.brabob.nl
Op al onze overeenkomsten en l eva nngen z»n onze algemene voorwaarden van toepassmg. Op verzoek zenden wij u een exemplaar.

Disclaimer BraBoB b.vu

De mformatie verzonden m dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, openbaarmakmg of vermenigvuldigmg is verboden. Aangezien het technisch nog
ni et gegarandeerd kan worden dat dit bancht niet is veranderd door derden kan de afzender ni et a a nspraka I »k ziin in geva I van oniui sta overbrenging van het e-ma i tbcncht en/of bil ontijdige ontvangst
daarvan.


