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Voor lugie koppelvlakovedeg vanmiddag het volgende. er is onduidelgkheid in de handhavingsketen. Uitingen daarvan zgn de toepassing van Granuliet op ons areaal en de vraag in het bestuur over
het proces van handhaving (waarom komt dit bg Cees terecht ipv bg de proceseigen a a r OAMv).

Volgens de procesbeschnivingen ligt de vera ntwoordelgkheid voorde handhavingsketen (het proces van vergunmngverlemng, handhaving en toezicht) bg de afdeling Werkwgze Omgevings- en
Assetmanagement. https //werkwgzer cf prod intranet rws nVindex2 html Deze afdeling moet ervoor zorgen dat iedereen in de keten weet hoe er gewerkt dient te worden. De kaders voor toepassing
van grondstoffen worden verstrekt door inhoudelgke afdelingen (oa bg WVL en GPO).

Nu hebben e de casus Granulat, waarbij een leverancier van ons geconfronteerd wordt meteen handhaver die twijfelt over het gehanteerde certificaat. Bg gebrek aan tijd ge uitspraak door DGWB
wordt intern IIWB een schrijven gemaakt om vooruitlopend op de uitspraak van DGWB het pro duet niet toe te staan. Dat is a I twijfelachtig.
Haar als er vervolgens een u tspraak van DGWB is, aarin het product wordt toegestaan, hoe wordt dan gezorgd dat het interne schril en teniet gedaan wordt en de handhavlngsketen het product
weergewoon accepteert'et lijkt alsofdat niet op gang komt. w Ik alp ktwoAd . Ho word ' b 't utd k j* rg h Id.

Als bijlage het gespreksverslag in de casus granuliet.
D t is nu actueel omdat in Zu d-Nederland het product geweigerd wordt op basis van het oude interne schhjven, terwijl er dus een actuelere 0 tspraak van DGWB ligt. Vraag aan de PE OAH is hoe de
handhavingsketen snel te laten acteren.

Hartelijke groet,


