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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Brandsen, Cees (WVL)

vrijdag 18 oktober 2019 12:40
Blom, Michele (BS)

FW: storten van granuliet

Categorieen: in iBabs

Michele,

Op jouw verzoek. Ik ga er vanuit dat Diana je ook wat opstuurt.
Want 11.1

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Brandsen, Cees (WVL) ~rws.ni&
Datum: donderdag 17 okt. 2019 8r99 PM

Aan: Beuting, Diana (ZN) & ~rws. nl&

Onderwerp: E storten van granuliet

Diana,

Ruud meldde dat om 12.05 de termijn verviel waarop vergunningverlening moet
antwoordden. Navraag leidde tot het inzicht dat uitstel niet mogelijk is.

Er heeft in de ochtend een gesprek plaatsgevonden tussen ons afd hfd
mensen van vergunningverlening ZN.

en

11.1

Dit heeft geleid tot
Na onderzoeksrapporten en

aanvullende informatie is door DGWB bevestigd dat granuliet als grond beschouw mag
worden. Middels dit memo was er dan helderheid voor intern RWS over toepassing van
granuliet.

begreep ik. 11.1
Granuliet is een restproduct wat ontstaat als wij fijn ZOAB bestellen voor onze wegen.

11.1



Wij hebben a

11. 1

Mijn standpunt is

11.1

11.1

Ik hoop snel van je te horen, 11. 1

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Datum: donderdag 17 okt. 2019 7:23 PM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) &

Kopie: WVL) &

atws.nj&
Ondenvetp: FW: Gespreksversjag

a,rws.nl&

~vs.uj&
Srws.nl&,

— 17/10/2019

(WVL)

Hoi Cees,

Informatie Bontrun:
Onderstaand de terugkoppeling van het tel. aesorek van ZN (via de adviseur daar\ met de firma
Bontruo (via de soecialist daar) over het afwijzen van de melding vh toepassen van Granuliet. Op
mijn verzoek door Bontrup op de mail gezet.

rn essentie komt het eroo neer dat ZN in dit telaesnrek aanaeeR dat:
A. -'~~ 44 M M =

De specialist van Bontrup geeft in rood aan het eind aan wat zijn mening is.

Informatie ZN:
rk heb eerder op de dag aan ZN (May) gevraagd aan te geven per mail wat:
& De reden is voor afkeuring van de melding
& Er nodig is voor goedkeuring
Daarop heb ik (nog) niets gehoord.

Informatie WVL:



De mening van
a.

ls

Miin overweainaen:

11.1

Mijn advies aan jou is ~

11.1

Groet

Ruud

From:
Sent: donderdag 17 oktober 2019 16:00
To:
Subject: Gespreksverslag - 17/10/2019

Bontrup. ~belde nav

Gesprekverslag
17 Okt 2019, 13:15 — 13:45
Telefonisch gesprek tussen RWS en
afwijzing melding 504391.1 — Toepassing Granuliet GBT OdM.
Opgesteld door~ in rood mijn toelichting, de rest is zo feitelijk mogelijk weergegeven.

Rolf belde om de a toe te lichten.



Vriendelijke groet,




