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Ik stuur m een mail door die Bontrup mij vanochtend nogmaab stuurde.
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Van: (BS)
Verzonden: maandag 27 mei 2019 7:33
Aanr Brandsen, Cees (WVL)
Onderwerp: FW: Tcepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Cees, bijgaand zoals afgesproken een voorstel vooraan mail die je aan ~ en kunt sturen, uiteraard met cc aan Ruud

Goed om te lezen dat er duidelgkheid komt over de toepassing van Granuliet. Ik heb me arde afgelopen tgd niet mee bemoeid, maar dit dossier wel gevolgd. Ik hecht er aan dat we dit goed en
zoravuldig afhandelen. Dat betekent het volgende:

Bg vragen kun je mntact opnemen met

Vne debike groet,
Cees Brandsen

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 9:52
Aani (BS)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Hoi~
Was en goed overteg . Oe uitkomst is dat dit een bouwstof is, mits aviel techmsch geschikt, geen grond

Dat de juiste papieren er bij moeten zitten en het onderzoek (kwaliteit) compleet moet zbn.

We zgn nu bez g met een nieuwe notitie en uiteraard de verwerking van het commentaar hierop van de deelnemers

Vervolg zal vermoedelgk een rechtzaak zijn,maar dat is aan de leveranaer

Groet &
Van: (BS)
Verzonden:

vrijde
24 mei 2019 9;12

Aanr (WVL)
Onderwerp: RE; Toepaming Granuliet in GBT Over de Maas

~, kun je me zeggen wat er uit het gesprek op 20 mei gekomen isr
Ik zit zometeen met Cees en daarna gaat hij een maand met vakantie. Graag benchti
Hartelgke groet,

Van; (WVL)
Verzonden: vrgdag 10 mei 2019 14.'02
Aant (BS); Brandsen, Cees (WVL)
CC: 'WVL)
Onderwerp: RE: Toepassing Granuliet in 63T Over de Maas

Beste beide



Een product moet be eze nuttig te zijn alvo ens dit ordt afgezet. Nuttig is zowel uvieltechmsch gesch kt als voldoen aa eisen aan kwaliteitseisen. Meteen geldig certificaat of ander
bewgsmiddel.

Het ministens wil hier zelf een uitspraak over doen op basis van feite lgke informatie. Hierover is 20 mei overleg met diverse betrokkenen. Momenteel werken diverse pa*gen aan een notitie
Ministene,ILT,Handhavmq DON en WVL.

Informatie
De leverancier heeft zelf een opdracht verstrekt aan Delta ree is formeel niet verstrekt door de leverancier . Dit is een De lts ree rapport.4W « I &R R' = ~
Formeel opvragen van dit rapport bij de leveranuer is nog met g~edaan.

Vanuit het project Twenthekanalen (TK) is ook een opdracht verstrekt aan Delta ree, echter ook daar is de informat e noq met beschikbaar. In de Twenthekanalen was sprake van deze toepass~in
met oog op afd chting. Dus als bouwstof. R . %. Rc 4 R

Er zijn tussentgds over toepassing van deze matenalen in TK ovedeg geweest met project TK, ILT en DON handhaving en ondergetekende over deze toepassingen.

Markerwadden is dit matenaal als toegepast project Markerwadden is wel geinformeerd.

Het handhavingstraiect DON enZN: Afzetten in een diepe plas voor natuurontwikkeling als grond

K n*mp la

Mimstene doet binnenkort uitspraak over of dit matenaal grond of bouwstof is .

Tot zover mgn zoektocht en overzicht wat er allemaal speelt

Mva &

Van: (BS)
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 16;2S
Aani Brandsen, Cees (WVL)
CC; (WVL)
Onderwerp: RE: Toepaming Granuliet in GBT Over de Maas

Cees, ik zie het, wil het er graag met le over hebben morgen. Ik heb nogmaals gesproken met (afdeling N tuurlqk qrculair. van

Tot zover. Spreek la lateri
~HG

Van: Erandsen, Cees (WVL)
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 16:03
Aani (BS)
Onderwerpt FW: Tcepassing Granuliet in GBT Over de Maas

Groeten,
Cees

Verzonden met BjackBerry Work
(www blackberrv com)

V ~bo t up com
D t : d d d g 09 120192r12PM
A ei Brandsen, Cees (WVC) ar s.nD
Oed rmrp: FW: Toepassing Grsnulist in GBf 0 sr de Maas

Cees,

Z e onderstaande.

Wil hebben deze week bijgevoegde jundische onderbouwing van RWS ontvangen die bhlkbaar dient als onderbouwing voor het afwijzen van ons certificaat. Het stuk is onjuist en gebaseerd op




