
Vent
Verzonden:
Aant
CC:

Onderwerp:

(Bsl
donderdag 16 januari 2020 13:42

- DGRW

Splitthoff, Ruud (WVL);
REI Concept antwoord vragen zambia

(Bsl

228

Nee . Ik herhaal mijn punt van mjn eerdere mail van vanochtend.

Tekstvoorstel hieronden
Antwoord

Gr,

vent - DGRW & Lomrmenw.nl&
Verzonden: donderdag 16ianuari 20201OSI
Rent (Bs) & Crrws.nl&
CC: Spbtthoff, Ruud (WVL) & O rws.nl &;

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla
(Bs) & orws.nl&

Beste

Kan je je vinden in de onderstaande gewijzigde tekst:

Antwoord

vent (Bs) & Iorws.nl&
Verzonden: donderdag 16ianuan 202009:$1
4 nt - DGRW & rommrenw.nl&
CC: Splrtthoff, Ruud (WVL) & O rw&,nl &;

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zambia
(Bs) & (orws, nl &

Ik verwijs naar de eerdere reactie van (gisteren om 12 Sau).
Vanuit haar beleidsveranhvoordelijkheid voor het Bbk heeft DGWB vastgesteld dat er geen argumenten zijn om een toepassing van granuliet als grond niet te accepteren. RWS heeft vervolgens
overeenkomstig dit standpunt gehandeld in de casus Overde Maas. DGWB is dus leidend en RWS is in deze volgend. Dit komt onvoldoende uit de geel gemarkeerde tekst naar voren.
Zie hieronder ook een passage uit het memo van Peter Meij aan Michele van 10 oktober van dit jaar.

DO%Bb Rd m g IRWS rg I Idd I g d
lusten en ds contev geen mru eo rrt rgeade arg~rmnpt mgrdragm
omber toepassen ss grmtdnr als gmnd n»r le accepteren Dswomlos
(kaoubrr oog &reeds ab grond onder ds rsgeh vm het Beshur Bodrosmebres

I gcp t.

De tekst over waterdoorlatendheid begrijp ik niet. Maar los daarvan lijkt het mij

)
Groeten,

vent - DGRW & Iommrenw.nl&
Verzonden; donderdag 16ianuan 202009;00



Aanr (Bs) & anus.nl&;
CC: Splrtthoff, Ruud (WVL) & yrws.nl&
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zambia

(BS) c yrws.nl&

Beste en

Wanneer kan ik van jullie een reactie ontvangen. Ik heb gisteren aan het eind van de dag weer een rappel ontvangen
van DCO. Ik heb jullie proberen te bellen, maar kan jullie niet bereiken.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: /a/mini en w. nl

Vent - DGRW

Verzonden: woensdag 15 lanuari 2020 13:53
Aan (Bs)'

(Bs) & yrws.nl&; (ZN) &

CC: Splrtthoff, Ruud (WVL) & yrws.rtl&
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zambia

yrws.nl&;

ymrs.nl &

(WVL) & yrws.nl&; (WVL) & yrws. III &;

Hierbij een nieuwe versie na overname van de opmerkingen van en

Vragen Zembla
Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:

Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heeft Rijkswaterstaat toch ingestemd met de toepassing van dit materiaal
in Over de Maas?

Granuliet wordt onder meer gebruikt als dijkversteviging of afdeklaag. Het heeft immers een lage waterdoorlatendheid, hier
wordt ook mee geadverteerd door het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage waterdoorlatendheid rekening
gehouden bij de grootschalige toepassing in een plas?

Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal zich
verspreiden?

Antwoord

yrws.nl&

Vent (Bs) 'rws.nl&
Verzonden: woensdag 1$ januari 2020 12 58
Aanr (WVL) & ygvs.nl&;

yrws.nl&; (ZN) &

cc: splrtthoff, Ruud (wvL) & erws.nl&
onderwerp: RE. Concept antwoord vragen zambia

DGRW & rhmrnrenw.nl&; (WVL) & ~rws (Bs)

Dag

komt hier niet voor 15 uur aan toe. Net zal dus even moeten wachten. Alvast een algemene opmerking. de gemaakte afweging grond versus bouwstof voor granuliet is een beleidsmatige
(verantwoordelijkheid DGWB), zie ook memo Michele aan Peter Neij.

DauL voor uw arno, gedateerd 10 oktober 2019, umna u mo adomavrt o er
het slsadpuot aut betr&shag tot dv kaabgcsru vau gwaubst als gmod h ds zo

hrilkhsbd~ ha d ~ pda r d mt
gvcwu5cvvrd Rijh atusraat z l h d&pr loijkhu d&lea o ers uh ug ds
stsadpuot Nuthgs toepasshgsa rao grauuhst ah gmod lwausa daume aog
steeds w&nl&a geaccepteerd, mts «sara&ra aaa alle o enge pmsuch&dumuuamvs,
~.byg d «hg b do
auurgs toepa&heg u oldaan.

Vanuit die Insteek is de beantwoording van de vragen van Zambia ook bij DGWB/DCD neergelegd.

yrws.nl&

Groet,

Vent (WVL) &

Verzonden: woensdag 15 januari 2020 12 34
Aanr - DGRW & rhm r me nw, nl &;

Crrws.nl&
(WVL) & yrws.nnli&; (Bs) 'rws.nl&; (ZN)



CC: (Bs) &

Onderwerp: RE. Concept antwoord vragen zambia

Hol, in rood renvooi rrtjn input/reactie. Groet

Cnrws.nl&

Cwrws.nl&

Vent - DGRW & rnmmi e nw. nl&

Verzonden: woensdag 1$ l anna ri 2020 12 14
Kant (WVL) & emn.41&;

arws.nl&
CC: (Bs) 'nderwerp:Concept antwoord vragen zambia

(WVL) & erws.nl&; (Bs) & yrws.nl&; (ZN)

Beste

Zoals jullie inmiddels weten, heeft Zembla — ivm toepassing van granuliet in 'Over de maas' RWS verzocht om een interview
en de onderstaande vragen gesteld. Een interview zal niet worden gegeven, onderstaande vragen moeten wel worden
beantwoord (zie de onderstaande mailwisseling). Dit moeten wij samen doen. Ik heb voor de beantwoording informatie
ingewonnen bij Vincent en Edwin. Onderstaand treffen jullie een eerste concept antwoord aan. Ik heb met Carlijn van DCO
afgesproken dat ik een kolt algemeen verhaaltje maak waarin alle aspecten zijn verwerkt. Graag jullie commentaar. Kunnen
jullie voor 14:00 uur reageren. Het antwoord moet namelijk 15:00 uur bij dco liggen. Bij voorbaat dank. Mochten jullie meer
tijd nodig hebben (bijvoorbeeld akkoord Michel)e) geef dat dan even aan.

Vragen Zembla
Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:

Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heeft Rijkswaterstaat toch Ingestemd met de toepassing van dit materiaal
in Over de Maas?

Granuliet wordt onder meer gebruikt als dijkversteviging of afdeklaag. Het heeft immers een lage waterdoorlatendheid, hier
wordt ook mee geadverteerd door het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage waterdoorlatendheid rekening
gehouden bij de grootschalige toepassing in een plas?

Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal zich
verspreiden?

11.1
Antwoord

Met vriendelijke groet,

tel.
e-mail: (fjjmi nlenw. nl

Van: Dum, E H S. van (Uz) - BSK & tnminienw.nl&
Verzonden: dinsdag 14 j anuan 2020 16:06
nani - DCO &

e m mie nw. n I&;- DGRW &

Onderwerp: RE: Interview

Clmmienw.nl&; Duin, E.H.s.van(Uz)-BEK& eminienw.nl&;
- DGRW& mmmienw nl&

- BEK& Cnmmienw.nl&;

Ikhd hnd m n, kb td I ht.

Mn dduk z~

Van: - DCO & epummw nt
Datum: dmsdag 14pn 202030(PM
kan: Dmu, E HS saa (Dz) - BEK& d)mauenw nt
Ondeiner: FW jntnsau

Beste Liz,

Zn orderstaande.. Luid bet dem tragen mugeumddag om 15 00 uur beamwoord te lubben" Er speel )mr meng&m rng nn op de achtergrond dat ik straks aog eten telegrrasch aanje toebcht.

Gaat dus om deze passage ua orderstaaude nnil san joumahst

De mtzembog gaat o&vr de toepassng tan eenparig graradnt m teronsnpatgspmject 'Oter de Maas'. Ruksnaterstaat n bet bmuegde ezag m dem zaak en nnet pech)un)dmg goedkeuren tuordat deze mag



lmrden toegepaw. We «sgen Rlkmuterstaat m een suenww tragen stellen mm boe rbt granulet is beoordeeH en ««erom n besloten om de toepassmg ml«u toe te staan.

Ter ksbcam Vast enkele cor«vete tragen rbe «4) hebben:
Grmadut n Ipcu gmnd ofbaggerspec», ««mom beeg Rgksilnterstaat toch mgestmrd nwt de toepassing laa du nuteriaal m (hm de blaas7
Glamdwt »ndi order uwer gebruikt als dlkivistmigaig ofaghklaag Het heeg inalurs een lage li«terdoorhterdheuk her «ofdt ook nee Ipadlviweld door let bedrgfdat bet graradet ploducealt. Is

uut deze lage «uterdoorhtndbeld rekenaig gelmuden bij de grootscbakge toepassing m een phs7
Glvf de Maas staat m open imbasbog nut de rnzm de Maas, is leer rekenmg fme Ipboudcnz Kan let matenaal zich ifsppmdeuz

Vera»den nut BhckBeny Wodc
(««w blackbee COIBI

Vaa: dkboQvam oh
Datum: d»dag 14 pn 2020 2.16 PM
Aan: - DCO &

Ondernvrp: Re Inter«w

Beste

ja, dat lijkt me een goed begin. Op welke termijn is dit mogelijk? Ik kan me goed voorstegen dat we nog vervolgvragen hebben.

Vriendelijke groet,

Vani - DCO &

Verzonden: dinsdag 141 anuan 202007 02
Aanr Elbnnyara nl&

CC: (Bsl & Cnrws.nl&
Onderwerp: Rl: Interview

Hmmienw.nl&

Beste

Omdat de iragen betrekhag hebben op slbond beleid ea rust op de mumnag lvmzpt RWS mar ng 'Ivily de iragen scboltellk beantwoord hebben"

Verzonden m:t BlackBerry Work
(«««.blackbewv cmu)

nhoulko
(dufs.oBlmlko (Bms ul &

Van (ahorn«ra nkmalko
Datum wijdag 10 jan. 2020 4410 Pl I
Aan - DCO &

Kopn (BS) &

Oudcm'cfp RE Illtcnlc'iv

(dzlmen«ol»

Beste

Wc hebben een lcfzoek iugedend mor een meilww met de DG inu Rglnii«terstaat Ik boor graag of ds mogehk n

De wagen zijn ter ssbcans i«or een eieutueel iotrmww.

Vncndelijka groet,

Van - DCO &

Verzonden. Irldag 103muan 3 270 1568
Aan. (obom ara ol&

OelhllVClp RE ItltC«leiv

Hru

Bc dacht dat p bl mj op de Iea zou Immen, gelet op de laatste uml Iun

'IVila dat lk de wagen schogelllc aan pu baamwoord"

(obom«m nl»

Qa,rws akmalko: (omu nl»
(u«uuoumlg ld Iualko:

Van (obamura okmalko
Verzonden. «idag 10puuari 2020 1566
Aan (BS) &

CC: - DCO &

Oudcovclp RE loten niv

Beste

Innlsldcis zln Ivc Ivccf ccn dag vcfihf, Is cf al Iuccf bekhtbcld leef oos I clzock?

Vneudekjka groet,

'Van (BS) & (Bl«s OBmalko
Verzceden. dorderdag 9 iaouan 2020 1320
Aau (dbouvara okmaiko

(Ellis nl»

(Abaca.nl»



CC:
Oodelwclp RE Itltcrrlclv

- DCO & (Esouo»ml nl&margo (ommenw ul &

Beste

Bedaakt l»or de toebehang Gez»n bet met name ba ladsmaoge karakter l&op wagen heb ikp mrzoek aan mga collega tuj het mam»l», (m CC), gestuurd.

Van lgbmnura al&maiko
Verzonden. donderdag 93aouan 2020 0929
Aan (BS) & por»s nl&margo:

Ordenverp Re: Intetljeu

(oho»rum ltldl»

(OOVS nl»

Beste

De uazembog gaat mm de toepass»g mn een partg granuhet m Ivrcod»pslgsprotect 'Olm de h la aak Roken aterstaat n het bevoegde gezag m deze zaak en moet paltgu»kbug goedkeuren lml dat deze mag
u mden toegepast We uvgen Rghswaterstaat m een»teil»w wagen stegen mm boe da granul»t n beoordeeld en waarom n basloteu cun de toepass»g mluu toe te staan.

Ter »dieet» lust eakele cm»reis wagen d» uy hebben.
Gramd»t n geen grond of baggerspeca, waarom 1»eft Rilksuuterstaat toch mgestemd n»t de toepassing lun da mate»aal m Ihvr de blaas?
Gramd»t worlh onder meer geb»du ah dgklvtstellgtog of afdeldaeg. Het beeft anmrs een lage waterdoorlatcndbss( b»r lvordt ook mee gea*vrtecrd door brt bedrgf dat bet gcuad»t produceert. Is met

deze lage u aterdoorhtendbetd rekemng gehouden bg de grootscbalge toepassatg m een plas?
(hur de hfaas staat m open lmbadmg n»t de rn»r de blaas, a luer rekemag mee gehouden& Kan het mater»al »ch lmsprealen?

Hopehjk lvrheHert do een en ander.

Vneodehjke groet,

Van (BS) (BI»l.nl&lmlko:
Verzonden. woeasdag 8 lam»n 2020 1359 12

Aan. (ahorn&ra nl&margo
Ooderwerp RE loten»lv

Qnrus td»

(oblmlum Id»

Beste

Dankp wel Zoute rm: last de a»teek lao een mogehjk mten»w kunnen maden en lvat lrageo rhe Iutlie hebben luermm?

Ah&at dank,
Groet

@arms nl&l&»ko

Van. tgbomura nl&margo

Vermnden. woeasdag 0 lam»n 2020 1157
Aan (BS) &

Onder»mp RE hltcnlclv

(Ets»lam oobb&

(»ruu ld &

Beste

Daak I»or uw r e act». We vochten bet oog ervn af

Vneodehjko groet,

Researcher Zambia
hI 00-
E. (uukomara nl&maiko

(uus s nl&malkodVan (BS) &

Verzenden tvoeosdsg 8 Iaouan 2020 1020
Aan (Ol»mara nl&margo
Oudcnvcfp FW hltenlclv

s td»

(Ek»alma ol»

Beste

Ooderstaand bencbt kreeg lk net doorgestuurd Iun bet secretarnat We gaan kijken naar bet verzoek Ik u eet ai t of bet n» morgen «I kdn om uuslumel te gelen, maar dsn weet u dat k er n»e bezig ken. U kunt
mo als ccntactpersolm aaabouden,

biet mendekike groet,



Met meadehjke groet,

Ads&eur couuuunkam/perstumhhter

Rijksivaterstaat Bestuursstaf
Rgostraat 8
Postbus 20906

2500 EX Den Haag

gar&D «(email (ut as nl&

vvsvs zuksuuterstaatntcttm//uvsw nhsuuterstas t nl/&

Volg cns op Fa cebodchtuui/umsv facebotdcccmRuksiiuterstaat&, Tiimerchttos//ntuwi com/Rukswaterstaas, Lakedlnchtto//unw ladmdm cum cmnoanv nikswatentaat&,
Imtagramchttos//uvtuv mtaararu.comraksu aterstaat/& en YouTubecbtto/luvtvv.voutute cominkswaterstaas

Water. Wegen Werken. Rgksuuterstaat.

Van c
Verzcuden dmsdag 73aouan 2020
Aan. Bktn, bhcbele (BS)
CC:
Olllbnvetp Iuterl'n'a

(ntumura ntcmatko
1133

~at s.otcmatko
Qnbnmma ntcnntko

(nb um H»&

nniu nh&
(nt tma S»

Geachte ontrouw Blmu.

Voor bet pmgramma Zembb doen ut/ onderzoek naar bet ivvoodepen iun mcrmahge zandungatmen Ah tunulg op onze uazembng tun 26 september 2019 In de komende uazendmg behandelen we ouder
nner de locatn 'Over de hhast ivaar, zoals ut/ op da moment begrgpen, granulnt n toegepast mor de vercndnpmg

Rijkswaterstaat is onderdeel ion deze zaak door als bemegd gezag toepassing ion granuhet ia Otvr de blaas toe te staan

Graag zoudea uv/ u als DG Rijkswaterstaat mtenwiven mur da cadenverp, zodat ook de kant iun Rglrsuuterstaat en mv rol dsans goed aanbod hanen m onze uazendmg

tve «vlbo u graag iatenwiveu ergeas tussen 9 eu 17 pmmi.

We boren graag mor donderdag 9 3auuan of u rm:t cns imzoek matemt.

Viwudehjke groet,

Researcber Zembb
hl 06-
E. (nntnmma nlc lBtnntma nh



De mfcamatx imzoodm met en of m da e-mail berxbt is «asluaend bestetnd mm de geadresseerde(n) Gebruk izm deze mfcnmne dom anderen dan geadresseerde(n) n tuibodetz behoudens mcben en suorzotm
anders is sangegeiun Opeobaanmloog, suimetuyulkyog sample tdtng ea/of imstreldoog iun deze mformaue aan derden is NIET toegestaan, behoudens mchen eu tmrzcnm saders n aaugegeiun BNNVARA
staat nbt m mor de pusle ea cogekge mmhrenyng iim de mhoud iun een imzcoden e-mail noch tuor tphge oonungst daaraan

The mformatxn coutaiaed m tbis email n ccnfidentisi aod may ba legsgy pmibged It n intended solely for the use of tbe mdnsknl or eamy to irbom a is addressed and others authonsed to racene a Ifyou are
rmt tbe mteoded ree Inent, you are bereby oottfxd that any cbscbsure, copymg, kstnlnmon or talong any actxa m relaoce on the contente of ths mflamatxm is stnctly probibaed aad may ba «abuW uoless ard as
far as otherusse n xxhcated m the cooteras. BNNk ARA n nenber lable for tbe proper oor compbte traasmasam of the mformatmo centsmed m das ccmnsmxamu ncr for any daisy m as recept

De mformatx imzooden met en of m de mail berxbt is uaslunead bestemdtoor de geadresseerde(n) Gehruk ion deze mformane door anderen dan geadresseerde(n) n telbaden, bebmdeos todxn en toorzmul
anders n aangegoten Openbaartnakmg teinxiuyulkyug tumpresdmg en of icrsneldoog iun deze mformsne aan derden z NIET toegestaan, behoudens mben en iumzmm anders n aangegesxn BNNVARA
staat nxt m sxm de pmte en mgekge osxdxenyog iim de mboud iim een tulzlodcn e mail rmch iuor tiyhge oonungst daanun.

The mformatxm eontamed m tbis email n cordidentnl snd may ba legally pmileged It a mtended sols ly for the use of dx axlnsdml or eomy to whom a n addressed and others authomed to reeene a Ifyou sre
aot tbe xteoded reeyxot yrm are bereby notdied that sny ksclosure, copymg duutbtaxm or takmg any aetxn m relnnce on tbe contente of tbn mfonaatsm n strictly probilsted ard may ba inbuig uoless snd as
fsr ss otberusse n mbcated ia the contente. BNNVARA n txaher bsble for tbe proper uor compbw transausskm of ke ioformatmn eootsmed m das commumcstam oor for any daisy m as recept

De mfonoane sussenden met en of m da e mail berxht mtsluaend bestemd snor de geadresseerde(n). Gelxuk ian dez» mformsne door anderen dan geadresseerde(n) n terbodets behoudens mdxn en soorzosxl
arders n aangegoten Openbaattnakmg sermemyulkyug surspretdmg enrof icrsnekkntg iun dez» mformstx aan derden z NIET tcegestaan behoudens ixben en tomzmer anders n aaagegmen. BNNI ARA
staat nxt m snm de pmte en i ogekge mmhreayng iun de mhoud ian een surzcudcn e mail noch ioor tiyhge oanungst daanua.

Tbe mfirrmtam cootaaxd m tbis e mail n ccnlidentnl sad may ba hgally pmshged It n mteaded sols ly for ke use of dx mdnsdml cr eanty ui whom a n addressed and others autbrrned to reeene it. Ifyou are
aot tbe mteaded ree Inent you are bereby notdxd kat any ksclosure, copymg ksutbutxm or tskmg any actxn m reluuce oa tbe contente of tlus mfonaatxm n sa ktly prohibaed aad may ba tmhukd uoless aud as
far as otberusse a sxbcated ia the contente BNNVARA is aeaber bahia for the proper nor compkte transnussmn of the informatmo coatsmed m kis commumcatim nor for sny *by m as raceps

De mfonaatx tetzondcn met en of m de roailberxbt n mlshulend bestemd mor de geadremeerde(n). Gehruk ion deze mfonnane door anderen dan geadresseerde(n) n imboden, behoudens todxn en soorzmxl
anders n aangegetun Opeabaairnakmg teinxiuyulkgmg, turspredag en of icrsneldoog iun deze mformane aan derden z NIET toegestaan behoudens nxben en tucrzrnel anders n aangegesxn BNNVARA
staat nxt m mor de pmte en tolkdge mudxengiog ion de akoud ian een i'arrenden e-msil noch ioor tgkge oon'angst daan'sn.

Ihe mfonuatxn eontaioed m tbis e mail n ecnfidentnl srd may ba bgally prnibgec( It a mtended solely for the use of dx tudnsdml or eomy to whom a is addressed and otbers autbonsed to ree ene a Ifyou sre
aot dx xteaded racyxnt, you are bereby uottged tbat any daclosure, copyiog, dutnbutxn or taloog any actxn m reluace oa tbe cootmus of tbn mfonuatma n strictly probibaed aad may be inhad, uuless aad as
far as otbetusse a axbcated ia the cooterus. BNNVARA a aeaber bahia for tbe proper uor compbte transmasma of the iufmmation ccatanxd m kis cotumumamn ocr for any dehy m as recept.

Da berxht kan mformaue beiutten ke m t iimr u is besterm( Irxhen u met de geadresseerde bent of da berxht abusxsehjk asn u n toegemadenwordt u selzocbt dat aan de afzender te meyen en het bencht te
terasyhren De Staat sam aardt geen aansprakabkhesf tuor schade inn u elke aard ook dx ierbaod houdt met mao s ierbcoden aan bet ekktromsch inzenden iun barxhten.
)lus massage may cootam mfonaatmn tbat n aot mtended for yon If you are aot tbe addressec or d ths massage uus sant to you by rmstake, ycu sre requested to mfonu the sander aad delete dx massage. Tbe
State a ccepts ao bsbibty for dsmage of any kmd resubmg &om the mks akereat m tbe elecnook traasnm erna of massages.

De mformatx terzondcu met en f m da mail berxht n umluaend bestemd rum de geadresseerde(n). Gebruik ion deze mfonuane door anderen dan geadresseerde(n) n imboden, behoudens todxn en snorzmur
anders n aangegetun Opeabaannakmg setnxiuyukhyng surspresdmg enrof icrstreldoog iun deze mformstx aan derden n NIET toegestaaa, behoudens nxben en iuorzcnm anders n aangegesxn BNNVARA
staat m:t m mor dc pusle en i ogekge mxrhlenyog iun de mboud iun een terzlodcn e mail, mxh toer tiyhge oanuugst daanua.

'Ihe mfcsmstxm coatsmed m tbis e mail n cordidentnl ard may ba bgally pmileger( It is intended solely for the use of dx mdnsdml or eenty to whom a n addressed and others authonsed to racene it Ifyou are
aot the mteaded ree Inent you are bereby aotdied that any ksclosure, copyiog ksuibutxm or taloog any actxn m relaace rm the contente of tim mfcnmstmn n strx tly prohilned and may ba inbuig tmbss aod sa
fsr ss otberusse n axbcated ia the conterus BNNs ARA is aealxr hsble for tbe proper oor compbte traasmnsmn of the mfonaatmn coetamed m das comasan:stam oor for sny*lay m as recept


