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Michele,
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fk bewaak het vervolg samen met Ruud.

Groet,
Cees

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: 21 augustus 2019 10.91
Aant
(X: Valkhof, Arno (ON)
Onderwerp: RWS-bedrgfsinfo mbt Granuliet

Hoi Edwin en Manfred
(en Cees ter info),
(en c~ en Arno)

(WVL); Brandsen, Cees (WVL)

Vanochtend omrieg gehad met Liz mn Duin en samen met Arno omr g ranuliet

Gedeelde lbn:
we enden dat een keuze grond of bauwe tof nu moet worden genomen
we beaam n dat tecnniscn genen mor t aide een redenenng is op te nangen

~ we delen de mening dat milieu inh oud strik genen e r geen omrturgende reden w om Granulret als bodwstof te beu telen en d steen wringing dasrm tov 25 lear toepassing als grond niet te moti Nrc n w op grond van
mrlreunsrco, dus de asnwengen steunen de keuze mn Granulre t a l s grond en daarmee mor doorzalhng van de alhld gemlgde liln

we achten h e t van belang dat de redenering mor grond consistent moet zl)n op punt van milt curie leo en m a a techappel ike toepassing van g ra nul et als grond en dat de link met de rag el geving navolgbaar en transparant Is.
r nclus ref de vereisten van de mrgp licht ook mor toepas 9 mg als grond
gelet op de es cel aha die omr dit vraagstuk nu plaats wndt en diverse conceptnohhes, is een gezamenlilke definrbeve noube van OGWB en RWS voor die redenenng nodig die wordt vastgesteld door de directeuren DGWB en
RWS, daarmee wordt ook een basis gecreeerd mor uniform handelen,
aan wordt gevraagd de nobse te codrd naren in samenspraak (of afstamming) met 6ode m Plus (~L DGw6(~, Bs I ILT, RWS ON ~)en HBJZ

( I.
de nobhe wordt ter info aan DG RWS (cc DG DGWB) worg el e gd met a dees om de Staats 9 eerste n s te informeren
het gesprek met de firma 6onlrup op 25 6 wordt gewerd door amens ten W gezam enlilk. Liz lest het verg a derzoek daarop aanpassen.

~ de notae ligt niet op tafel rn dat omrleg, wel wordt de lrln gedeeld;
de ~ rma kan irt de casus in ON een nieuwe melding doen dre dan door RWS ON langs de genoemde li)n wordt behandeld

Als afgeleide spreken we af dat een psnodrek omrleg Lia Nel en Ruud wordt mgencht op h at thema bodem kwaliteit, mede gelet op de dners rtert va n casulsuek (diepe plassen, PFAS, TGG, TAG etc) dre ach voordoet en die vraagt
om (meer) regie

Groet

Ruud


