
Tom Reerink 

Van: Antwoord 
Verzonden: woensdag 25 januari 2012 14:08 
Aan: DIVJielpdesk 
Onderwerp: FW: 1 - Duurzaam inkopen - verwerken teerhoudend asfalt 
Bijlagen: clip_image002.jpg; clipjmage004.gif; 11.24 brief gemeenten duurzaam inkopen 

verwerken teerhoudend asfalt.doc; 11.39.1 criteriadocument wegen versieoktober 
2011.pdf 

Hoi collega, 

Wil jij deze e-mail registreren? 

Alvast bedankt, 
Mvg 
Michèle 

Van: Snoek Management Support (SMS) [mailto:sms@gewegro.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 januari 2012 14:30 
Aan: "Undisclosed-Recipient:;"(a)haarlem.nl 
Onderwerp: 1 - Duurzaam inkopen - verwerken teerhoudend asfalt 

Aan : de Raadsgriffier 
Datum : 24 januari 2012 
Ons kenmerk : 11.24-4 

Betreft: Verwerking teerhoudend asfalt (TAG) - Duurzaam Inkopen 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 27 oktober j l . hebben wij naar uw B&W zowel per post als per e-mail een brief gestuurd om u te 
informeren over het Nederlandse beleid voor teerhoudend asfalt. Ook verzochten wij u aan te geven hoe uw 
gemeente omgaat met teerhoudend asfalt. Op 15 december hebben wij een herinnering gestuurd. 

Tot op heden hebben wij geen reactie van uw gemeente ontvangen. Bijgaand sturen wij u het 
informatiepakket dat wij eind oktober hebben rondgestuurd nogmaals toe. Inmiddels heeft 47% van de 
gemeenten informatie toegestuurd of toegezegd. Van de inhoudelijke reacties heeft nu reeds circa 50% 
besloten het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt standaard voor te schrijven en/of de Code MVW te 
gaan ondertekenen. 

Agentschap NL heeft recent het nieuwe criteriadocument Wegen uitgebracht, versie 1, 5 oktober 2011. Op 
pagina 11 en 18 staat vermeld hoe om te gaan met teerhoudend asfalt: ".... minimum eis opgenomen dat de 
verwerking van teerhoudend asfalt in een thermische verwerkingsinstallatie in Nederland moet 
plaatsvinden." Dit document sturen wij eveneens als bijlage mee. 

Wij verzoeken u als uw gemeente inmiddels niet heeft gereageerd, alsnog ons verzoek 27 oktober j l . in 
behandeling te nemen en bijgesloten format in te vullen en terug te sturen. 



Als het teerhoudend asfalt dat in uw gemeente vrijkomt niet thermisch gereinigd wordt maar wordt 
geëxporteerd naar landen zoals Letland of Estland, dan lijken de duurzaamheidsambities van uw gemeente 
niet volledig te worden ingevuld. Uw gemeente wijkt ook af van de CRO W-richtlijn 210, pagina 57 
"omgaan met vrijkomend asfalt". 

\ i'i 1,1.. \ \ . / , — 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het Overleg Teerhoudend Asfalt, 

Ing. G.P.T.M. van Santvoort  
Secretaris Overleg Teerhoudend Asfalt  
Sparrenhoeven 23  
5244 GX ROSMALEN  
E-mail: gvansantvoort(a).planct.nl 

Drs. L.H.A.M. van Ruiten 
Voorzitter Overleg Teerhoudend Asfalt 

Bijlagen: - informatiepakket 27 oktober 2011 
- criteriadocument Wegen, versie 1, 5 oktober 2011, van Agentschap NL 

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). 
Gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. 
Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. 

benk svp aan uw verantwoordelijkheid voor het milieu. Bedenk voordat u deze e-mail gaat printen of u wel echt een afdruk nodig heeft. 
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