
Ven:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

036(ON)
maandag 17juni 201909:18

(ON); (O N)
(GPO) Gelakt o.b.v. art. 10.2.e a 11.1

FW; Ter info, verzonden mail aan Bontrup incl. verslagen
Vergaderverslag 23-05-2019 Bontrup en project Twentekanaal concept.docx; Vergsderverslag Overleg Deltares 17-05-2019.docx

Urgentie:

Hoi+en~
Hoog

Art. 11.1

mo

Van: (GPO)
Verzonden: 14 2019 14:34
Aan: GPO)'Ci

( GPO)
Onderwerp: Ter info, verzonden mail aan Bontrup incl. verslagen
Urgentie: Hoog

(GPO); (GPO)

Goedemiddag~,
Art. 11.1

GrW

(GPO)
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Onderwerp: RE: Voorstel agenda meeting Bontrup-RWS

Beste

Hartelijk dank voor julbe uitgebreide reactie. Zoals afgesproken hierbij de twee verslagen. Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Ik zie dat erin het Deltares verslag een klein foutje staat 'as aanwezig en niet

In de afgelopen week hebben er intern gesprekken plaatsgevonden over julbe vraag over een praktijkproef. Daaruit is naar voren gekomen dat we voor
project Twentekanalen geen apart pilot proef traject willen starten. Wel is daaruit naar voren gekomen om het traject verder intern te verkennen en op
zoek te gaan naar een pilot locatie in NL die toegankelijk is voor meerdere partijen. De scope van dit onderzoektraject, waaronder capaciteit en budget
vraagt nadere afstemming binnen RWS. Meer informatie heb ik daarover nu niet.

Ik hoop dat ik hiermee antwoord heb qeqeven op julbe vragen. Ik ben vanaf volgende week dinsdag tot 1 jub met verlof. Mochten er in deze tijd nog vragen
zijn, neem dan even contact op met ggg.
Ik wens julbe een fijn weekend,

Met vriendelijke proet,

RW S G PO
Griffioenlssn 3 l 3526 LA Utrecht
Postbus 3030 I 3502 GA Utrecht

M 06

Van: magto: bontrup.ae]
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 8:54Aan:, (GPO);
CC: z~lgo.nl
Onderwerp: Re: Voorstel agenda meeting Bontrup-RWS

(GPO);

Beste~



Bedankt voor je terugkoppeling.
Wij hebben het eveneens als positief ervaren dat ~en jij bij ons zijn geweest en dat we inhoudelijk hebben kunnen sparren.
Inmiddels is er een andere oplossing gekozen voor het project Twentekanaal. Volgens ons een gemiste kans, omdat wij ervan overtuigd zijn dat Noordse
Leem een effectieve, eenvoudige en economische oplossing is.

Ondanks onze teleurstelling kunnen wij er vanuit projectoogpunt begrip voor opbrengen dat Noordse leem (op dit moment) niet als basisoplossing is
gekozen. Het is een project met gevoeligheden en er is op het moment van beslissen niet voldoende comfort dat Noordse leem geen enkel risico voor
het project zal opleveren.
Noordse leem is een zeer constant product en in lengte van jaren beschikbaar. Het I angetc rmijnbelang is voor ons belangrijker dan qui ck wins op korte
termijn (in dit geval een toepassing in het Twentekanaal). We hebben het tijdens de meeting over beeldvorming gehad. Dat er niet voldoende comfort
voor nu is wil natuurlijk niet zeggen dat het niet werkt. Het is dan ook van groot belang dat we zorgvuldig zijn bij het maken van verslagen. Om
misverstanden te voorkomen stellen wij voordat de inhoud van de verslagen pas definitief wordt als we er beiden mee akkoord zijn. Het meest praktisch
is dat wij jullie conceptversies lezen en indien nodig van commentaar voorzien.
Wetende dat het een constant product is dat in lengte van jaren beschikbaar is, gaan wij verder met ons onderzoeksprogramma. Wij verwachten dat de
bevindingen van de containerproeven met Noordse Leem in verschillende hoedanigheden op korte termijn beschikbaar zijn. Wij willen vragen of RWS
ons de kans wil geven om het ergens in een praktijkproef toe te passen.

Met vdiendelijke groet,

Bontrup Logistics FZCOI Bldg 4W Block B Offic Nu 233 I Po. Bux 372013
I

Dubai - UAE

1+371 4 235 5745 ext. 14 I M +31 6~ I i www bont rap se

Registcred DAFZ Liccnce No. 2537

From: (GPO)

Bent: Thursday, june 6, 2019 10 07PM
To: (GPO);
Cc: zi go.nl
Subject: RE: Voorstel agenda meeting Bontrup-RWS

8este~,
Wij zijn op dit moment druk bezig met de afronding van het mntract en interne toetsing. Het is even stil geweest na ons bezoek, maar wij hebben niet
stilgezeten en ik heb goed geluisterd naar je wens om duidelijke communicatie. Vanuit het project Twentekanalen kan ik daaraan gehoor geven. Ik verwacht
dat ik jullie begin volgende week twee gesprekverslagen kan sturen van onze besprekingen:

1. bespreking met Deltares (17 mei jl.)
2. bespreking op de locatie in Amsterdam (23 mei jl.).

~en ik hebben het gesprek en bezoek op 23 mei jl. als prettig ervaren. We hebben een open discussie kunnen voeren met elkaar en beter inzicht
gekregen in elkaars belangen.

Mst vriendelijke groet,

RW S GPO
Grifficsnissn 2 I 3526 LA utrecht
Postbus 3030 I 3502 GA Utrecht

M 06

Van: [mailto: Fdbonlruo.com)
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 9:05
Aan: (GPO) (PPO
CC: ziggo.nl
Onderwerp: Voorstel agenda meeting Bontrup-RWS

geste~,~~
Om toch wat structuur te geven aan onze meeting om 11 00 willen we de volgende agenda voorstellen:

1. Introductie (Allen)
2. Toelichting status project Twentekanaal (RWS)
3. Noordse Leem



a. Toelichting materiaalonderzoek (Bontrup+ aanvulling RWS vwb Deltares testen)
b. Toelichting containertesten (Bontrup)
c. Eventueel aanvullende testen Deltares? (RWS)
d. Status discussie IL&T (Bontrup, evt aanvulling RWS)

4. Mogelijke toepassingen NL in project Twentekanaal (discussie)
Enkele onderwerpen/vrogen:

a. Wanneer is de technische haalbaarheid afdoende aangetoond?
b. Wot ligt bij de markt, wot wordt voorgeschreven (ook gezien interesse markt in somen werking met Bontrupj
c. Alternatieve moreriolen/oplossingen voorhanden?
d. Etc.

Aansluitend hierop kunnen we de productielocatie (op Amerikahavenweg nr 2) bekijken.

Lunch is geregeld.

Totzol

I-lartelijke groet,

Specialist Manna Engineer

aantrap Logi*ticc FZCO( Bldg. 4W Block 3, Office No. 239 i P.O. Box 372013 l Dubai - UAB

1+97142955745 eet.14 ( M+31 i Iwww bontrupse
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