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Hoi~
Ik had de mail al van~gekregen

Met de redeneriog van (&W zgn wil i

Ik adviseer je nwt de betmkken afdelingen een gezamenhlk overleg te organiseren om te bespreken wat de risico zijn voor RWS als gevolg van de redenering van )&W.

Ik denk

Vandaag ben sk nauwehjks in de gelegenheid om te balen. De rest van de week ben k bare&baar

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackbenRcom)

o bV (WVL)
D t : maandag 15 juL 2019 7:34 AM

iB (WVL) e wsnl
0 d rpi FW: Issue over Toepsssmg Grsnuhst opgsb acht door esn leve ancm

Dag~,
Was je in de cc vergeten.
Stemt dit overeen met louw terugkoppeling?
Vandaag even overleggen hoe verder?

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzo~nden: vn dag~32 uli 2019 15MB
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Issue over Toepassing Ikanuliet opgebracht door een leveranoer

FYI
Goed weekendi

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: vn)dag 12 juli 2019 15:30
Aani Brandsen, Cees (WVL)
cci (65)
Onderwerpt RE: Issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leverancier

Dag Cees,

Ik heb zoluist terugkoppeling gekregen over het gesprek van GIB met DGWB, zowel van DGWB als van

~en een adviseur hebben gesproken met~ (de beleids«oordinator) en (te a kve I d coo rd i n a to r).
[we hadden DGW6 eigenlgk geadviseerd er nog management bg te betrekken DGW6 heeft daarvan afgezien voorbat gesprek zelf Ik heb wel de indruk dat er goed is gesproken op het Mimstene]

Conclusie die ik uit beide kanalen krijg is g elgkluidend: DGWB is welwillend om het materiaal als grond te zien.
Kleine slag om de arm (van DGW B). DGWB wil nog een check bil ILT doen. Daa rbil gaat ILT wellicht ook weer akkoord met cartificenng via BRL 9321.

Met de uitkomst grond komt zicht op ee oplossmg.
GI6 kan desnoods met partgkeunngen weer matenaal naar een bestemming gaan afvoeren (in termen van de regelgeving: voor nuttige toepassing)
Wat dan met moet gebeuren is dat een handhaver de melding 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 DGWB, Bodem+, WVL en betrokken handhavers (in ON en
ZN). Het leek ons goed dat ook met betrokkenheid van management te doen.

Ik ga dadelgk in ieder gevalmet 65 bellen ( , wellicht ook goed om te betrekken
Heb yl eerder al eens op directiemveau contact gehad met ON over deze zaaks Lgkt me goed dit de directeur NM van ON te betrekken (Arno Valkhof).

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 8:06
Aani Brandsen. Cees (WVL)
CC: (BS)
Onderwerp: Issue over Toepassing Granuliet opgebracht deer een leveranoer

Dag Cees,

Een tussenstand inzake granuliet.

Afgelopen tgd zgn er zoals Ie inmiddels weet versch llende acties ingezet, met name van de kant an
b ornoen hoe de zaak van znn ka t in Ikaar zit. D t oesor k was 27 iun

, daarnaast hebben we zelf~ en ik) ~gesproken om beter te



BAL lees. GIB heeR een BAL ont kkeld de nu in de regelgeving opgenomen zou kunnen worden (pnmaat daarvoor ligt bg DGWB). Daann moet nog walsen keuze gemaakt worden of het matenaal
als grond of als bouwstof moet orden aangemerkt. Dat proces loopt al (te) lang (voorbeeld: atle verder ook vindt van de notitie, deze as feite)pk al klaar in apnl en lgt dus al een tijdje bg
DGW 6)
In dat proces hebben we als uitvoerder (projecten en areaalbeheerder) duidelijk gemaakt welke zorgen we ons maken voor de asfaltproductie. Die zorgen zijn inmiddels duidelijk aangekomen (de
claim van Peter dat GIB 85% van de markt in handen heeR Igkt niet ver bezgden de waarheid. Hil lava*in ieder geval aan KWS. RWS vraagt dit matenaal feitelijk sinds een jaar of 15 om
stroefheidsproblemen te voorkomen. Sinds ca 5 jaar wordt meer dubbegaags zoab gelegd, wat mogelgk de oorzaak is dat er meer restproduct ontstaat).
Het gesprek op 121uli wordt nu vanuit DGWB op directieniveau ingestoken. Het gesprek zal met worden ondersteund vanu t Bodem+~ heeR zgn mede erker u t dit gesprek teruggetrokken,
met het oog op de pettenproblemabek).

Wat valt hieruit te leren en verbeterenv
~ Niet ineens een handhavingslgn aantrekken

wP
Leren. deze handhavingslgn (en andere remnte, zoals chlonde) evalueren
Verbetenng: een verscherp ng van de handhavingslgn breed afspreken (met andere handhavende instanties) na een belangenafi eg ng en een "ge enningspenodeh Aankaarten via PM
OAM. Daarnaast kle ne verbeterstappen alvast in gang zetten, zoals versten en van verb ndingen in de interne overlegstructuur ( k denk aan AGVH en ECB)
Ketenoverleg met de asfaltbranche verdiepen
B navraa bil de betrokken bg asfaltimpuls en aanverwante, bleek dat de asfaltimpuls met strekt tot de le era naars van onze opdrachtnemers. In eerste instantie hadden mensen als W

en~ geen idee Bil nader inzien kwam er wel meer inzicht, maar zicht op hoe beslissingen en ontwikkelingen bg ons gevolgen hebben dieper in de keten, is afwezig.
We gaan daar deze zomer verder over in gesprek GI6 is zeer bereid om ketenoverleg aan te gaan RWS em moeten nog een beetje wennen aan het idee en vinden dat ze geen
verantwoordelgkheid hebben.
Leren. gevolgen van beslissingen kunnen overzien voorde gehele keten
Verb tenng: open ketenovedeg in de gehele asfaltketen. Welkcht iets om te agenderen bij Tjeerd en daarna bil het 5 HID ovedego

Tot zover.

Met vriendelijke greet,


