
Van :

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(BS)

donderdag 11 april 2019 08:33
Brandsen, Cees (WVL)

FW: Granuliet, contact BS irt HID WVL Cees Brandsen

Cees
Ik heb deze week gesproken met van WVL (bodem+). Zij is betrokken bij het hele
certificeringsverhaal granuliet (afvalstof / grondstof) en gaat voor mij achter de vraag aan of RWS de
hoofdafnemer is van het initiale product dat dit bijproduct creeert, waarvoor nu geen afzetmarkt meer lijkt te zijn.~ vermoedt . Granuliet is een dure grondstof
die bijv. voor grafstenen en keukenbladen gebruikt wordt. . Maar om
hier zeker van te worden, zoekt ~ dat voor volgende week vrijdag (19 april) uit.

Er zijn diverse rechtszaken aangekondigd door Bontrup, het advies aan jou is
Ik krijg wel vertrouwen in ~, dat ze willen meedenken met Bontrup. Ook wanneer het product een

bouwstof is ipv een grondstof, zou het eventueel nog toegepast kunnen worden. Bontrup schijnt
Dat rapport is nog

niet beschikbaar, er wordt met smart op gewacht zodat er vanuit RWS verder kan worden meegedacht.

HG

Van: (ON)
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 16:23
Aan: (ON); - ILT
CC: ; Valkhof, Arno (ON)
Onderwerp: Granuliet, contact BS irt HID WVL Cees Brandsen

Beste en

Gisteren heb ik telefonisch contact gehad met (BS) over de problemen met granuliet en het
toepassen in zandwinplassen en dat er tussen de firma Bontrup en een I-IID contact is geweest.

Ook heb ik aangegeven dat er recent een gesprek heeft plaats gevonden tussen de firma Bontrup (oftewel Graniet
Import Benelux), ILT en RWS ON.~
Door Mieke zal aan Cees Brandsen teruggekoppeld worden dat deze zaak in behandeling is bij de betreffende
diensten en hij zich er niet in moet mengen.

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur Handhaving, Spaaaiisi Bodem
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