
Van:
Verzonden:
Aan:
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(BS)

FW: issue over Toe passmg Granuhat opgebracht dooreen leveranaer

83

er Cees heen verzocht aan een afdelingshoofd van WVL om de rol van HRT te onderzoeken in een speafieke casus Hg geeft aan dat daarbij de PA OAM betrokken moet worden ik weet
meer over de casus, mocht jil betrokken worden, dan licht ik le daarover graag in

Groetie,
Mieke

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: dinsdag 2B mei 2019 14:34
Aani (WVL); Splitthoff, Ruud (WVL); (WVL)
CCi (BS)
Onderwerp: issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leveranaer

lk ncht dit bancht aanbouw omdat

11.1

Verder kan het slim zijn

11.1

Goed om te lezen dat er gesprekken zijn geweest opdat er duidelijkheid komt over de toepassing van Granuliet. ik heb me arde afgelopen tgd met mee bemoeid, maar dit
dossier wel gevolgd. ik hecht eraan dat we dit nu goed en zorgvuldig afhandelen Dat betekent het volgende:

1. Handel dit dossier vlot af (het kgt al veel te lang, dat houdt de aannemer nodeloos in onzekerheid), mnform wet- en regelgeving, snel en zakelgk, en zorgvuldig. Meld
mg de tussentgdse acties rechtstreeks.

2. ik wil een paar zaken onderzocht hebben.
hoe handelt handhaving en toezicht gedurende een onderzoek? Oe aannemer claimt dat hg g ra naliet altijd als grondstof kon aanmerken. Ais dat de RWS-lgn

was, is het dan op zgn plaats wanneer HRT hangende het ondeaoek daarnaar vooruitloopt op een uitspraak en een certilicaat voor bouwstof eist? Graag
oppakken iom de procesadviseur OAM.

Wat is de rol van RWS in deze keten en hoe kan dat beter& Bontrup claimt dat granuliet een afvalproduct in de asfaitketen is Als dat zo is, hoe kunnen wg dan
verant oordelijkheld nemen in het voorkomen / verwerken van dit afval'raag oppakken lom~

I
Bg vragen kun je contact opnemen met

Vnendelgke groet,
Cees Brandsen


