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RE: Issue over Toepassing Granuhat opgebracht dooreen leverancier

Cees,
Mbt het leren van handhaving: weet jij of Ruud al contact heen opgenomen met ~? Indien daar nog ondersteuning nodig is vanuit de PA s, zgn ~en ik evt beschikbaar.

Van: Erandsen, Cees (WVL)
Verzonden: maandag 22 juli 2019 13 11
Aani (WVL)
CC: (BS)
Onderwerp: REi Issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leveranner

Dank voor de update In ieder geval beweegt het nu. Ik begrijp je mrg over de vakantieperiode en dat het daardoor ook kan wegzakken Bb)(bewaken svp.

Route s helder en h)kt mij mer logisch ahlwns voor het RWS deel

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www b la c k berry c om)

Van :

( WVL) or snD
D t m; maandag22juL 2019161PM

: Brandsen, Cees (WVL) 4 we nl
6 p'BS) IB aD

Dag Cees,

Licht gloort aan het eind van de tunnel"

In vervolg op het gesprek dat Peter Bontrup had met DGWB, heen afqelopen donderdag een gesprek plaatsgevonden om de neuzen binnen het Ministene een kant op te krggen. een gesprek op
management (AH) mveau tussen DGWB, ILT, WV en~ ON. Vdidag heeR DGWB~getnformeerd over de uitkomst.10.2.e
O~ ook de ruimte te geven daarnaar te kunnen handelen, moet nu een bnef van DGWB komen van voldoende niveau.
Strekking van die brief:

~ 6e leid ziet het materie a I als grond
6eleid ziet geen probleem in het tijdelijk nog toelaten van BRL 9321 in afwachting van een passender BRL 9344
Deze u tgangspunten gaan te zgner tgd (was rschijnlgk over I/ jaar) verwerkt worden in de regelgev ng (regeling bodemkwal te t)

Deze bnef qaat voor RWS naar lou verstuurd worden. ter verspreiding naar de RWS onderdelen (zodat alle handhavinqsafdelinqen deze boodschap knlgen),

Hiermee komt een oplossing voor GI6 binnen bereik. De vraag is hoe snel de bnef er kan zijn gezien de vakantiepenode en het nog te beleggen directeurenoverleg.
Daarvan hangt ook af of GIB nog iets slims moet bedenken voor tiidelgke opslag.

Nog te doen na de bnef:
GIB: als opdrachtgever voor de BRL9344 zorgen dat deze voldoet aan de vereisten om te kunnen orden opgenomen n de regeling bodemkwaliteit;
RWS: limitat af Igstie van parameters en cntena geven waaraan het matenaal moet voldoen u t oogpunt van zorgplicht (NB:

RWS: terugblkken op deze casus om van te leren en maatregelen te amen om herhaling te voorkomen. Zoals: hoe in de toekomst om te gaan met verzoeken omrechtsoordelen aan HH in
de regio, zoals hier is gebeurd. Het heeR ruim een half jaar geduurd voordat~ om hulp heeR gevraagd. Er zgn uit deze casus meerdere lessen te trekken voor RWS, vooral in de
onderl nge verb nd ng van inhoud, (hoofd)processen en orgamsatieonderdelen.

Van: (WVL)
Verzonden: vn)dag 12 juli 2019 IS:30
Aanr Brandsen, Cees (WVL)
CC: (BS)
Onderwerp: Rb: tssue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leveranaer

Dag Cees,

Ik heb zojuist terugkoppeling gekregen over het gesprek van GIB met DGWB, zowel van DGWB als van

en een adviseur hebben qesproken m t

Conclusie die ik
Kleine slag om de arm
I
Met de mtkomst grond komt zicht op ee oplossmg.
GIB kan desnoods met partgkeunngen weer matenaal naar een bestemming gaan afvoeren (in termen van de regelgeving: voor nutt ge toepass ng).
Wat dan met moet gebeuren is dat een handhaver de melding die daaraan vooraf gaat weer "ontoereikend" verklaart

Met~ besproken dat het goed is om in deze beleidsketen overleg te voeren hoe die situatie te voorkomen. Vraagt betrokkenheid van DGWB, Bodem+, WVL
ZN). Het leek ons goed dat ook met betrokkenheid van management te doen.

Ik ga d ad elgk in ieder geval met BS bellen I ), weg ebt ook goed om te betrekken.
Heb yl eerder al eens op directiemveau contact gehad met ON over deze zaaks Lgkt me goed dit de directeur NM van ON te betrekken (Arno Valkhof).

10.2.e
(in ON en

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 8:06
Aani Brandsen, Cees (WVL)
CC: IBSI
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