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Acuut stoppen met granuliet bij Over de Maas is mogelijk 
  
7 oktober 2020 – Volgens Granuliet Import Benelux (GIB), de leverancier van granuliet, is 
het mogelijk met onmiddellijke ingang tijdelijk te stoppen met het toepassen van granuliet 
in de plas Over de Maas. GIB is bereid hieraan mee te werken, omdat het merkt dat de 
onrust bij omwonenden blijft aanhouden. 
 
Ook het laatste aanbod van de ‘ontzander’ van Over de Maas brengt met zich mee dat nog vier à vijf 
weken lang twee tot drie schepen per week granuliet blijven aanvoeren (in totaal circa 30.000 ton). 
 
GIB heeft kennis genomen van de opvatting van wethouder Ans Mol in De Gelderlander van  
5 oktober:  “Voor ons is het belangrijkste dat er niet nog meer gestort wordt’’, sprak wethouder Ans 
Mol in de rechtszaal. ,,Elke lading die niet doorgaat, is winst.’’ GIB wil hieraan meewerken, ook al 
deelt GIB de zorg van de wethouder niet dat er iets mis zou zijn met granuliet. 
 
Door de omwonenden wordt veel waarde toegekend aan gerechtelijke uitspraken. Ook door GIB 
zelf. Daarom vindt GIB het noodzakelijk dat de voorzieningenrechters van de Rechtbank Arnhem en 
de Raad van State, beiden door de gemeente ingeschakeld, tóch uitspraak doen. GIB zal, ook al 
zouden de rechters oordelen dat de gemeente ongelijk heeft, toch acuut ophouden met de aanvoer 
van granuliet, totdat het onderzoek van Arcadis klaar is. 
  
Meer informatie: 
Hans Stupers 06 – 51 07 08 18 

 


