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Doelstelling overleg open gesprek met als agenda :

1.
2.
3.

4.

Introductie (Allen)
Toelichting status project Twentekanaal en VE studie (RWS)
Noordse Leem
a. Toelichting Deltares onderzoek (Allen)
b. Toelichting containettesten (Bontrup)
c. Eventueel aanvullende testen Deltares? (RWS)
d. Status discussie ILT (Bontrup)
Mogelijke toepassingen Noordse leem in project Twentekanaal (discussie)
Enkele onderwerpen/vragen :

a. Wanneer is de technische haalbaarheid afdoende aangetoond?
b. Wat ligt bij de markt, wat wordt voorgeschreven
c. Alternatieve materialen / oplossingen voorhanden?
Bezoek aan de brekerij en ontwateringsinstallatle, prod. Noordse Leem
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Tijdens het overleg zijn de volgende punten naar voren gekomen:

~ ~heeft tekst en uitleg gegeven over de status van het Twentekanalen
(TK) project en afronding Value Engineering studie. Er is aangegeven
waarom het project voorde geohydrologische afdichting van het kanaal
een keuze gemaakt heeft om voor het vaarweg gedeelte van het kanaal
als kwelmaatregel uit te gaan van het gebruik van een zand bentoniet
mengsel.
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~ geeft aan dat RWS voor een aanpak wil gaan die op diverse
aspecten de meeste zekerheid geeft. Zo zal het nieuwe contract voor TK
in grote lijnen een Design & Construct contract worden en zal de
procedure bestaan uit een concurrentie gerichte dialoog. Nu RWS op
onderdelen een grotere verantwoordelijkheid neemt o.a. voor
grondwaterbeheersing, zijn deze onderdelen verder uitgewerkt. Dit
betekent dat voor het meest kritische deel (het realiseren van het
vaarwegprofiel) wordt ingezet op het zand bentoniet mengsel i.c.m. inzet
hulppersoon.

~ R, M en %vinden de uitgevoerde Deltares proeven niet
voldoende representatief voor deze keuze (interactie Noordse Leem met
perspex (afstoting) zorgt voor additionele lekkage). ~ geeft daarop
een reactie wat er tijdens het inhoudelijke bespreking over de proeven op
17 mei jl. is besproken tussen ~, Deltares en RWS (verslag van dit
overleg is bijgevoegd) en de uitkomst wel representatief is. De overall
keuze om te gaan voor een zand bentoniet mengsel is niet alleen op basis
van de lab proeven genomen. Ook de praktijk ervaring met het zand
bentoniet mengsel in het kanaal Almelo De Haandrik en de
vergunbaarheid spelen bij deze keuze een belangrijke rol.~ geeft aan dat hij het erg waardeert dat RWS tekst en uitleg komt
geven in relatie met de TK. ~geeft aan dat de "handhaving kwestie"
over Noordse leem in zandwin putten erg hoog oploopt. ~ geeft aan
dat ILT/ RWS niet zijn ingegaan op uitnodigingen om de brekerij
installatie in Amsterdam te bezoeken en om de mogelijke
onduidelijkheden over het materiaal Noordse leem te bespreken. Er is
verzocht om een open gesprek en duidelijke communicatie, maar dat blijft
volgens~ uit. Wat h4J erg dwarszit is dat er ook sprake zou zijn van
verdachtmakingen. Volgens ILT zou Noordse leem asbest bevatten en
verhoogde gehalten Barium; het materiaal is uitgebreid getest er is geen
asbest aangetroffen en ook geen verhoogde gehalten, maar een reactie
van ILT blijft uit. Ook zou het verdikkingsmiddel (polymeer) niet in water
toegepast mogen worden. ~ geeft aan dat slechts een hele beperkte
hoeveelheid polymeer toegepast wordt en dit geen negatieve impact op
het milieu heeft.

Ook ls er volgens ~sprake van oneigenlijke beeldvorming binnen ILT
en RWS: Noordse leem zou geimporteerd afval zijn. ~maakt zich
zorgen dat deze beeldvorming bij een aantal personen bepalend kan zijn
voor hoe een deel van RWS kijkt naar Noordse leem. ~ geeR aan dat
Noordse leem geen geimporteerd afvalproduct is; het ontstaat bij het
breekproces van steen, steen die aan specifieke gebruikseisen moet
voldoen, hierbij komt fijn materiaal vrij dat middels water afgevoerd wordt
en mede door het gebruik van het verdikklngsmlddel tot een eenduidige
leem/klei verwerkt kan worden. Noordse Leem is dus een lokaal
geproduceerd product.
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~ wil graag op korte termijn duidelijkheid hebben over wat nu exact
de bezwaren zijn t.a.v. toepassing van Noordse leem en daarover in
gesprek komen met ILT en handhaving RWS ON. Hij ziet graag dat
ILT/RWS langskomen bij Bontrup om het productieproces en additionele
zaken te bekijken en te bestuderen. Dan kan ook inhoudelijk worden
aangeven wat er nu aan zou ontbreken en welke stoffen onwenselijk zijn
en waarom. Bontrup wil een juridische strijd of betrekken van de media
vermijden, maar voelt zicht daartoe gedwongen als helderheid uitblijft en
hierdoor productieprocessen noodgedwongen moeten worden stilgelegd.
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~/~ hebben aangegeven dat ze begrijpen dat de situatie tussen
ILT en handhaving RWS ON inmiddels hoog is opgelopen, maar de
problematiek tussen deze partijen als project niet te kunnen oplossen.

Van onze kant (~~) is het gesprek als prettig en open
Ervaren.
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