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Terugkgkend op de werkdag denk ik d

Kort schrgf ik op wat ik er uit heb meegenomen.
Bontrup schetst dat door twgfel over de vergunbaarheid van zgn matenaal (ontstaan door discussie over toepassing in proiect Over de Maas), de afzetbaarheid van het product drastisch
afneemt. Granul et is al sinds 20DS gecertificeerd als gebroken industriezand en grind (BRL 9321). Ook het floculant is u tvoehng getoetst. Er zijn sinds zgtg vragen over asbest, afval, bahum,
geldigheid / Juistheid certificaat, etc.

RWS is bij toepassing van het matenaal betrokken in drie rollen:
Adviseur voor bete d
Handhaver
Assetmanager/opdrachtgever

Vanu t die rollen doet RWS verschillende dingen en na kntische pers (zambia) over grond, zet de Stas

Het is verklaarbaar dat een dusdan g instabiele context het handelen van RWS in diverse rollen beinvloedt, echter geldende et-en regelgeving zouden n pnnupe leidend moeten zijn in de
handhaving.

Er ligt een voornemen om granuliet als bouwstof te beschouwen (ipv grond). De moeilgkheid daarbij is dat een bouwstof terugneembaar moet znn. Het voornemen is beschreven in een intern
18 W memo dat op 12 luli in gesprek met beleidsmedewerker van DGWB zal worden besproken.

Bontrup heefi eigenlgk nodig dat a s maandag, als DGMJ, 1LT en RWS met Bontrup om tafel zitten, de uitspraak wordt gedaan dat Noordse Leem (granulieti met het bestaande certificaat kan
worden toegepast. Eigenlijk zou DGWB hierbij ook aan tafel moeten zitten.

Oficffe

Advies~ aan Bontrup: 1. Toon aan datje product schoon is ( ); 2. Draag in de grond vs bouwstof discussie
proporttonahtett~maatschappebtke

effect

aa als argument (binnen zes weken zal er geen asfalt meer geleverd kunnen worden. En Bontrup levert matenaal voor85%%u van de deklagen in NL).
~ ~

De ~ zien diverse kansen voor toepassing van hun matenaal, en geven voorbeelden van hoe de asfalt en betonproductie klimaatneutraler kan worden. OActie
tippen dat hij contact opneemt met Peter Bontrup.

Graag jouw akkoord om d t zo als update naar Cees te sturen.

Groet en tot morgen rond 13 uur,


