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Brandsen, Cees (WVL)

woensdag 31 juli 2019 1721
(WVL)

RE: Issue over Toepassing Granuhat opgebracht dooreen leverancier

Ik kan best wat mggen tegen Michele maar tot welk niveau Feitelijk staan we luer buiten als RWS tav basluaen

Ik stel mij maar voor dat k nts vertel over de aauleding en dat RW S'rs betrokken zju. Verder gebruk wat uit je mad vsn 22 juli
Althans dst n nu mgn ideel

Groeten,
Cees

Venunden met BlackBerry Work
(www blackberrv com)
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0 4 r rpr RE; Issue o er Toepassing Grsnuliet opgebr cht door n le ranci r

Dag Cees, 10.2.e
Ik had vandaag contact met . Hj n inmddels ook aangehaakt.
Het bek hem handig dst Michele ook wordt geinformcerd (door jou)

Hoe kijk jij daar tegenaan?

Met vriendehjke groetea,

Vermnden met BlsckBcny Work
(wuw.blackberly,comg
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Dank voor de update. In ader geval beweegt het nu. Ik begrijp je mrg over de vakantieperiode en dat het daardoor ook kan wegmkken Bhjfbewaken svp.

Route is hekler en lijkt mij zeer logisch althans voor het RWS deeL

Groeten,
Cees

Vermnden met BlackBerry Work
(www h la c k h cnv cum)

arws nlV (WVL)
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A rB d ,C (WVL) a b
Kp : (BS) air s.nt
0 d rpr RE: Issue o er Toepsssmg Grsnubet opgeh acht door een leve sneer

Dag Cees,

Licht gloort aan het eind van de tunnel

In vervolg op het gesprek dat had met DGWB~heeh afgelopen donderdag een gesprek plaatsqevonden om de neuzen binnen het Mimstene edn kant op te krggen: een gesprek op
management (AH) mveau tussen DGWB, ILT, WVL en~ ON Vrijdag heeR DGWB~ geinformeerd over de uitkomst.

10.2.evan DGWB heeR in dit gesprek de koers stevig neergezet en uiteindeluk~ weten te overtuigen dat dit de emge weg is.
Om ook de ruimte te geven daarnaar te kunnen handelen, moet nu een bnef van DGWB komen van voldoende niveau.
Strekking van d e bnef:

Beleid ziet het matenaal als grond
Beleid ziet geen probleem in het tgdelijk nog toelaten van BRL 9321 in afwachting van een passender BRL 9344

~ Deze uitgangspunten gaan te ziiner tild (was rschijnlgk over I / Iaar) verwerkt worden in de regelgeving (regeling bodemkwaliteit)
Deze bnef gaat voor RWS naar lou verstuurd worden, ter verspreiding naar de RWS onderdelen (zodat alle handhavingsafdelingen deze boodschap krijgen), vergelgkbaar met het THK voor PPAS
(die vergelijking werd al getrokken, maar wel met een lichtere procedure). DGWB-BOW heeR aangegeven daarvoor nog een directeurenovedeg te willen.

Hiermee komt een oplossing voor GIB binnen bereik. De vraag is hoe snel de bnef er kan zijn gezien de va kant epenode en het nog te beleg ge directeurenoverleg.
Daarvan hangt ook af of GIB nog iets sltrm moet bedenken voor tgdelgke opslag.

Nog te doen na de bnef: 11.1GIB: als opdrachtgever voor de BRL9344 zorgen dat deze voldoet aan de vereisten om te kunnen worden opgenomen in de regeling bodemkwaliteit,
RWS: limitatief Igstje van parameters en cntena geven waaraan het mate naai moet voldoen uit oogpunt van zorgplicht (Nn

):
~ RWS: terugblikken op deze casus om van te leren en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen Zoals: hoe in de toekomst om te gaan met vemoeken om rechtsoordelen aan HH in

de regio, zoals hier is gebeurd. Het heeR rwm een half Iaar geduurd voordat ~om hulp heeR gevraagd Er zgn uit deze casus meerdere lessen te trekken voor RWS, vooral in de
onderlinge verbinding van inhoud, (hoofd)processen en orgamsatieonderdelen.

Met vriendelijke qroet,



Aani Brandsen, Cees (WVL)
cci (Bs)
Onderwerp: RE: Issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leveranaer

Dag Cees,

Ik heb zojuist terugkoppeling gekregen over het gesprek van GIB met DGWB, zowel van DGW6 als van 10.2.e
en een adviseur hebben esproken met en

Conclusie die ik
Kleine slag om de a

Met de uitkomst grond komt zicht op een oplossing.
GIB kan desnoods met partgkeunngen weer matenaal naar een bestemming gaan afvoeren (in termen van de rage(geving: voor nuttge toepass ng).
Wat dan met moet gebeuren is dat een handhaver de meld ng 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 DGW6, Bodem+, WVL en
ZN). Het leek ons goed dat ook met betrokkenheid van gnperoent te doen..7. e
Ik ga dadeblk in ieder gevalmet BS bellen , weg ebt ook goed om te betrekken.
Heb RI eerder al eens op direcbeniveau contact gehad met ON over deze zaak? Lijkt me goed dit de directeur NM van ON te betrekken (Amo Valkhof).

ON en

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 10 juli 2619 8:66
Aani Brandsen, Cees (WVL)
cc: (Bs)
Onderwerp: Issue over Toepassing Granuliet opgebracht dcor een leverander

Dag Cees,

Een tussenstand inzake granuliet

daarnaast hebben we zelfAfgelopen tgd zgn er zoals Ie inmiddels weet verschillende acties ingezet, met name van de kant van
begrgpen hoe de zaak van zijn kant in elkaar zit. Dat gesprek was 2? juni.
De maandag daarna heeR bg het M nistene een gesprek plaatsgevonden waaraan Ruud deelgenomen heeft. Ruud is daarbij geinformeerd o a. op
heeff duidelgk aangegeven dat RWS in deze dne rollen heeff en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ondanks inspanmngen en meerdere kanten
van het juiste beleidsDG gezeten (DGMI zat cri p v. DGW6). 12 juli volgt nog een gesprek met DGWB Dat gesprek wordt belangnlk.

1 0 . 2 . e
met~ gesproken om beter te

basis van het eerdere gesprek met~. Ruud
heeR bij dat gesprek n et een vertegenwoord ger

Grond of bouwstof
De zaak hangt op de ce*ificenng van het matenaal. Certificenng die in de bodemen bouwstoffenwereld met alleen pnvaatrechtelgk is geregeld, maar ook jzubliekrechteglk en dus door
opsponngsambtenaren kan worden gehandhaafd. De BRL die GIB de laatste Ieren heeft gebruikt, heeff een scope waann gra nul at niet past. Ik vrees dat~ GIB heeR een BAL ont kkeld de nu in de regelgeving opgenomen zou kunnen worden (pnmaat daarvoor ligt bg DGWB). Daann moet nog welaan keuze gemaakt worden of het matenaal
als qrond of als bouwstof moet worden aangemerkt

In dat proces hebben we als uitvoerder (projecten en areaalbehe arde r) duidelilk q e maakt welke zorqen we ons maken voor de asfaltproductie. Die zorqe n zijn inmiddels duid elilk asnqe komen (de
claim van

Het gesprek op 121uli wordt nu vanuit DGWB op directieniveau ingestoken. Het gesprek zal met worden ondersteund vanu t Bodem+~ heeR zgn mede erker uit dit gesprek teruggetrokken,
met het oog op de pettenproblematiek).

Tot zover.

Met vnendelijke groet,

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

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

Kun?e me de info die Ie hebt leverenv

En. s eral een procesadviseurvoorOAM aangehaaktv

Volgens mil

Op dit moment focust zich de discussie rond e vraag of dit matenaal wel grond genoemd mag worden. Die vraag ligt bil beleid (DGW6). Voor 6ontrup is het antwoord essentieel om te weten hoe het
matenaal gekwalificeerd moe+mag/kan wordsejn.

NB: ik denk ook
I



Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: dinsdag 26 mei 2019 jg:Sg
Aani (WVL); Splitthoff, Ruu (WVL); (WVL)
CC: (BS)
Onderwerp: issue over Toepassing Granuliet opgebracht dcor een leverander

10.2.e
Ik richt dit ba n ebt aanbouw omdat e r tempo gemaakt moet worden op dit dossier.

Middels dit schrijven wil ik dus urgent e oproepen. 11.1
Verder kan het shm zijn om

Mijn dringend verzoek is;
10.2.e

Goed om te lezen dat er gesprekken zijn geweest opdat er duidelijkheid komt over de toepassing van Granuliet Ik heb me arde afgelopen tgd niet mee bemoeid, maar dit
dossier wel gevolgd ik hecht eraan dat we dit nu goed en zorgvuldig afhandelen. Dat betekent het volgende:

1. Handel dit dossier vlot af (het ligt al veel te lang, dat houdt de aannemer nodeloos in onzekerheid), mnform wet- en regelgeving, snel en zakelijk, en zorgvuldig.
Held mg de tussentijdse acties rechtstreeks.

2. ik wil een paar zaken onderzocht hebben:
hoe handelt handhaving en toezicht gedurende een onderzoeko De aannemer claimt dat hg granuket altgd als grondstof

kon aanmerken. Als dat de RWS-lgn
as, is het dan op zin plaats wanneer HlkT hangende het onderzoek daarnaar voo ru tloopt op een u te preek

en een certificaat voor bouwstof eist? Gras oppakken iom de rocesadviseurOAH 11.1Wat is de rol van RWS in deze keten
en hoe kan dat hetero

lig vragen kun)e contact op amen met

Vriendelgke groet,
Cees Brandsen

10.2.e


