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RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

52.

We hebben elkaar gisteren gesproken over het onderstaande mail verkeer met betrekking tot het onderwerp Granuhe t.
Zoals m zijn mail van 7 mei aangaf is er mmidde l s veel nieuw onderzoek gedaan door Graniet Import waaronder een zeer «itvoen ge partiikeurmg en een toe temg door Schreure
hi6heuconsult.
Deze nieuwe informatie willen we door RWS Zuid-Nederland laten beoordelen middels het doen van een B bk-me l dmg.
We benadrukken dat het dus niet onze bedoe hng is om een melding m te laten dienen met het bestaande certificaat van Graniet Import als bewi]smiddel (zoals ie in eerste instantie veronderstelde).
De notitie van ILenT die Ie meezond met jouw reacti e en die we ook eerder ontv m gen gaat immers met name over het gebruik van dit certificaat.

Dat we met het doen van een me ldmg op basis van nieuwe niet eerder beoordeelde informatie een economisch debet plegen kan derhalve naar onze mening dan ook zeker niet aan de orde zijn.
We verzoeken je daarom om je eerdere reacbe te herzien.
Zonder tegenbenebt zullen wil BraBo 6 verzoeken om deze week namens Over de Maas CV een me l dmg te doen en zi en we de mhoudehike beoordehng daarvan met belangsteBmg tegemoet,
lk zend deze mail tevens aan aar begreep van iou dat hii op dit moment met vakantie is.
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Mocht ie willens en wetens deze partij als grond meiden, wetende dat dat in stnld is met de uitspraak van 0 enT, dan wordt dit gezien als een emnomrsch delict (WED) en zal er ook een bademsignaa l

afgegeven worden aan 0 enT.
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IMI zijn, op verzoek van Graniet Import Benelux b v. en Over de Maas CV, voornemens opnieuw een Bbk melding te doen vaar het toepassen van het product Granuhat 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 passmgsmogebi k h e den onder water, m diepe plassen (GBT s). Zo z»n grote
hoeveelheden toegepast in GBT De Riet (gemeente Cui] k) en G B Tover de Maas. Dit voorjaar is een part» bl] RWS ge me Id en toegepast onder water bi] het project 'Marker Wadden'. B» de toepassingen
onder water van Granuliet zijn nooit b»zonderheden opgetreden.

De Bbk-meldingen van toepassingen onder water zijn alt»d door het bevoegd gezag Bbk als toereikend beoordeeld. Ook RWS Zuid Nederland heeft in het verleden met deze type toepassmgen van dit
materiaal mgestemd. Op 30 mei 2016 heeft RWS Zuid Nederland, in samenspraak met collega sven Bodem'en beleidsadviseurs, een wauwe Bbk melding (kenmerk RWSZ201600D04843 DD1)

onverwachts als ontoereikend verklaard. Als reden voor deze afkeurde toepassing van G ra naliet m 'GBT ave r de Maas'eeft RWS aangegeven dat op grond van de fysische sa me neteg ing van granuhat,
de aanwezigheid van zeer f» na frache, er ongewenste vertroebeling van het opparvl aktewater optreedt en daarnaast een ongewenste verhoogde kans op cogo idaai gedrag van het mate daal rou
ontstaan. Ook zou er geen sprake zijn van m etc naai dat voldoet aan de definitie van grond omdat het een product zou betreffen dat het resultaat is van een sglpp roess. Dat laatste is echter onjui st. Er Is

geen sprake van enig ali] p proces, het gaat om mate naai dat vr»komt uit een proces van breken, zeven en wassen. voor een verdere beschnlvmg van het proces verwiizen wij graag naar de rapportage
van Schreure Mik e uconsult (zie hierna).

Graniet Import Benelux b v. heeft de afgelopen periode van ruim een jaar verschillende gesprekken gevoerd met deskundigen en met de (toezichthoudende) Rij ksove rhei d. Er z» n nieuwe aanvullende
laboratorium proeven uitgevoerd op de karaktensti eke eigenschappen van Granul i e t. Tevens is een extra BRL1001 part iikeu ring (Dibec) uitgevoerd op een deel van het granuliat. Op basis van de oude en
wauw verkregen mformat i e is de mil i euhygienische en fysische kwaliteit van Granukat opnieuw beschouwd door een onafhankelijk deskundige 'Schreu ra Mil i cocons uit» Schreure Iwh euconsult
co ndu deert in haar toetsing d d. 12 a p nl 2019 dat Gra naliet kan worden gekwahficaerd als AW grond vnl toepasbaar op zowel l andbodem als m oppervl akte water. Er zijn b» deze toe p asa m gen van
Granuhat geen risim s ten a armen van mens of natuur te verwachten.

Met deze email overleggen wij jullie eerst informeel het keuringsrapport van Dibec (kenmerk 619 00 Col; d d. 16 april 2019) en de toetsing van 'Schreurs Mlieuconsult'kenmerk P2019 0245] d d. 12 aphl
2019). Deze informatie geeft nieuwe inzichten en Is aanleiding opnieuw de toepassing van Granuliet m GBT Over de Meeste melden. W» zijn benieuwd naarlugie mening 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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Opat onze overeenkomsten en levenngen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek zenden wij u een exemplaar.

Disclaimer BragoB b.vz

De mformatie verzonden m dit e-ma i l banebt is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, opanbaarmak mg of varmenigvuldigmg is verboden. Aangezien het technisch nog
met gegarandeerd kan worden dat dit bancht niet is veranderd door derden kan de afzender ni et aanspraka I B k zgn in geva I van onjuiste overbrenging van het e-ma i tbcncht en/of bg ontijdige ontvangst
daarvan.


