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Cees
Ik heb deze week gesproken met van WVL (bodem+). Zil is betrokken bq het hele certifceringsverhaal granul at (afvalstof/ grondstof) en gaat voor mg achter de vraag aan of RWS de
hoofdafnemer is van het in tiele product dat dit bqproduct creeert, waarvoor nu geen afzetmarkt meer lakt te zqn.

vermoedt

~ gaf bg mg aan, dat RWS ondertussen niet uniform handelt en daarmee geen betrouwbaar opdrachtgever is. Sommige van onze projecten (waaronder de Markerwadden) accepteren granuliet
in onze wateren in afwachting van uitslu teel over dit oroduct, terwill andere prolecten dat niet doen.

Er zijn diverse rechtszaken aangekondigd , het advies aan lou is
. Bontrup schijnt zelf een onderzoek te hebben laten uitvoeren door Delta ras over

toepasbaarheid in oppervlaktewater. Dat rapport is nog met beschikbaar, er wordt met smart op gewacht zodat er vanuit RWS verder kan worden meegedacht. 11. 1

~HG

Van: (ON)
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 16:23
Aani~ (ON); - ILT

CC: (BS)'ON); Valkhof, Arno (ON)
Onderwerp: Granuliet, contact BS irt HID WVC Cees Brandsen

Beste~ en~,
Gisteren heb ik telefomsch mntact gehad met
ge eest.

(BS) over de problemen met granuliet en het toepassen in zandwinplassen en dat ertussen de firma Bontrup en een HID mntact is

In ons gesprek werd duidelijk dat Cees Brandsen van WVL was uitgenodigd door dhr Bontrup en is daarbij de problematiek aan de orde gekomen die speelt rond het weigeren van granuket in
zandwinplassen en het foutieve certificaat
Ik heb uitqeleqd dat in samenwerking met ILT, WVL, Bodem+ en RWS ON deze zaak in behandelinq is en dat de mndusie is etrokken dat

Ook heb ik aangegeven dat er recent een gesprek heek plaats gevonden tussen de firma Bontrup (ohewel Gramst Import Benelux), ILT en RWS ON In dat qesprek is door ons aangegeven dat de
firma t!ontrup evt nadere informatie aan kan leveren Indien op basis deze info onze conclusie gewijzigd zou moeten worden is dat een mogelgkheid.

Door al aan Cees Brandsen teruggekoppeld worden dat deze zaak in behandeling is bil de betreffende diensten en
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Met viendelijke groet,
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