
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

lwvL)
donderdag 4 april 2019 12.32

loNl;
Rg: Positie Oeltares irt Granuhet?

(wvL)

002

Dag R,
Deltares heeft inmiddels intern e.e.a. nagezocht.
Dit is het resultaat:

"Naar aanleiding van het naar voren brengen van eventuele belangenverstrengeling bij Deltares bij het adviseren van meerdere
partijen in het kaveloverleg van 13 maart, zijn we nagegaan wie van Deltares bij de in onderstaand genoemde handhavingszaak
betrokken is geweest.
Deltares is niet aanwezig geweest. Wel was er een inmiddels enkele jaren geleden gepensioneerde medewerker van Deltares bij
aanwezig. Deze oud-medewerker heeft in het verleden wel onder de vlag van Deltares ook voor Graniet Import Benelux
werkzaamheden verricht. Daardoor kan het zijn dat er bij de betreffende RWS-medewerker verwarring is ontstaan over de
betrokkenheid van Deltares."

In ieder geval weten we nu dat het om een gepensioneerde, dus ex-Deltares adviseur gaat.
Heeft deze zich ook expliciet voorgesteld als Deltares adviseur?

Met vriendelijke groet,

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 15:13
Aan: (WVL); (WVL)
Onderwerp: RE: Positie Deltares irt Granuliet?

Hallo ~,
Dank voor je terugkoppeling. Dit altijd prettig.

Het is op zich goed
Dan is het handig

Wel zullen zien, handhaving van de casus ligt nu bij ILTen zij wachten op een eenduidige conclusie van Bodem+.

Gr. +

Van :

(WVL)
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 9:44
Aan: (ON);
Onderwerp: RE: Positie Deltares irt Granuliet?

Dag +,
Allereerst nog dank voor je signaal.

(WVL)

Leek me goed voor je om te weten dat we gisteren deze casus hebben ingebracht in het zogenaamde kavel overleg met
Deltares.
De KPP (het IenW raamcontract met Deltares) wordt beheerd in kavels. Ik ben kaveltrekker voor bodem en ondergrond.
We gebruiken het kaveloverleg ook om alles wat in de relatie Delta res-RWS speelt te bespreken.

Het is niet de eerste keer dat we Delta res verrassend aan de "andere kant" aantreffen.
Maar aangezien Deltares als kennisinstituut voor veel meer partijen dan alleen IenW/RWS werkt, is het wel iets wat kan
gebeuren.

Deltares betrekt de casus bij de vraag hoe ze haar relatiemanagement kan versterken.

Ik heb de suggestie gedaan te kijken naar de advocatuur.
Daar is een stringente plicht om minimaal wederzijdse transparantie te geven als clienten (potentieel) met elkaar in conflict zijn.
Die nemen ze mee.

Met vriendelijke groet,

Bodem, grond- en slib-stromen, bouwstoffen, morfologie, grondwater
Circulair in de bouw en GPV Itr, natuurljik kapitaal, biotische kring(open
Internationaal afvalbeheer en circulaire economie
Maatschappelijk l/erantwoord Inkopen



~+ Is het echt nodig om deze email te pnnten? Denk groent

Van: (ON)
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 14:47
Aan: (WVL) ;

Onderwerp: RE: Positie Deltares irt Granuliet?

Beste ~ en ~,
(WVL)

Vandaag een gesprek gehad met het project Twentekanalen en ook daar kwam het granuliet ter sprake. Wat mij ook bevreemde
is dat bij dit project Deltares ook betrokken is geweest. Ik weet niet in welke hoedanigheid.

Van :

(WVL)
Verzonden: woensdag 28 november 2018 11: 53
Aan: (WVL);
Onderwerp: FW: Positie Deltares irt Granuliet?

Beste W en ~,
(ON)

I-let lijkt me goed als jullie telefonisch contact met elkaar zoeken om deze zaak door te spreken en te zien of en hoe een signaal
naar Deltares moet.

Mocht ik hier nog iets in moeten betekenen dan hoor ik dit graag

Groet~
Van :

(ON)
Verzonden: woensdag 28 november 2018 10: 30
Aan: (WVL)
Onderwerp: Positie Deltares irt Granuliet?

Hallo ~,
Als rots in de branding, heb ik de volgende vraag/casus.

Bij de handhaafzaak rond Granuliet van Graniet Import Benelus (GIB) trof ik een medewerkers/adviseur van Deltares aan tafel bij
GIB. Deze was ingevlogen door GIB om te verdedigen dat granuliet wel degelijk toegepast kon worden in een zwp.

Nu is Deltares ook een belangrijk adviseur voor ons ministerie en vond ik
g

11.1
Hoe verhoud dit tot de vertrouwensband tussen Deltares en 1&W?

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur Handhaving, Specialist Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Directie Netwerkmanagement
Afdeling Handhaving
Eumbiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem
Let op, ons postadres is gewijzigd Postbus2232, 3500 GE Utrecht
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