
Vani
Verzonden:
Aan:
CC;

Onderwerp;

(BS)

woensdag lgjuli 2019 06 27
Brandsen, Cees (WVL)

(BS)

RE: Issue over Toepassing Granuhat opgebracht dooreen leverancier

Cees,
Overleg hierover met ~enge week, resulteerde in de afspraak dat ik de handhavingslgn op me zou nemen en namens lou mata*op zou nemen met
handhaving in zijn portefeuille heeft

Nu ik met meereis +werk, lijkt het meest logisch als Ruud contact opneemt met ~ en dit aankaart. Als die hier dan hulp bg nodig heeR, kan hg~ en weet van deze casus.

, die voor het proces OAM

vragen. 20 is nog beschikbaar als

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 8:06
Aani Brandsen, Cees (WVL)
CC: (BS)
Onderwerp: issue over Toepassing Granuket opgebracht deer een leverander

Dag Cees,

Een tussenstand inzake granuliet

Afgelopen tgd zgn er zoals ie inmiddels weet verschillende acties ingezet, met name van de kant van Peter Bontrup, daarnaast hebben we zelf~ met Peter gesproken om beter te
begrgpen hoe de zaak van zgn kant in elkaar zit. Dat gesprek was 27 juni.
De maandag daarna heeft bn het Ministene een gesprek plaatsgevonden waaraan Ruud deelgenomen heeft Ruud is daarbij geinformeerd o.a. op basis van het eerdere gesprek met Peter.~

11.1
Grond of bouwstof
De zaak hangt op de cartificenng van het m tenaal. Certificanng d e in de bodemen bouwstoffenwereld met alleen pnvaatrechtellk is geregeld, maar ook publiekrechtelqk en dus door

MCRf
opsponn sambtenaren kan worden gehandhaafd. De BRL die GIB de laatste laren heeR gebrmkt, heeR een scope waarin granuliet niet past.

GI6 heeR een 6RL ontwikkeld die nu in de regelgeving opgenomen zou kunnen worden (pnmaat daarvoor ligt bil DGW6). Daann moet nog wel een keuze gemaakt worden of het matenaal
als grond of als bouwstof moet worden aangemerkt Dat proces loopt al (te) lang (voorbeeld watje verder ook vindt van de notitie, deze was feitelijk al klaar in apnl en ligt dus al een tijdje bij
DGWB) UP'ot

zover.

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 29 mei 2019 9:26
Bant (BS)
CC: Brandsen, Cees (WVL)
Onderwerp: RE: Issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leveranoer

Dag W,
Ik ga deze oppakken.
Ik heb zijdelings wat e-mails ook van jou zien langskomen hierover.

Kun)e me de info die ie hebt leveren?

En. is eral een procesadviseurvoorOAM aangehaaktz

Vol

Misschien goed om binnenkort wat beelden uit te wisselen?

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden; dinsdag 28 mei 2019 igijg



Ik richt d t bericht aanbouw omdat e r tempo gemaakt moet worden op dit dossier. Door een toeval volg ik dit

Middels dit schnjven wil ik dus urgentie oproepen.

Verder kan het shm zijn om als kanmsdrager op de achtergrond~ te benutten, die kent deze wereld en problematiek wel en ook de keten~ zat vooral op het asfalt maar die zit bil de
provinoe eventueel vragen we z jn mening ook was nod g.

Mijn dnngend verzoek is,

Goed om te lezen dat er gesprekken zijn geweest opdat er duidelijkheid komt over de toepassing van Granuliet. Ik heb me arde afgelopen tld niet mee bemoeid, maar dit
dossier wel gevolgd. ik hecht er aan dat we d t nu goed en zorqvuld q afhandelen. Dat betekent het volq ende :

i Handel dit dossier vlot af( ), conform wet- en regelgeving, snel en zakelijk, en zorgvuldig
Meld mn de tussentiidse acties rechtstreeks

2. ik wil een paar zaken onderzocht hebben.
hoe handelt handhaving en toezicht gedurende een onderzoekz

Wat is de rol van RWS in deze keten W

Bg vragen kun ie contact opnemen met

Vriendelgke groet,
Cees Brandsen


