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Jaap,

Deae nena en mail hebben Rtwd en mj zelf onrengen WB lubben er m t lat bedrgfnog nat osm gesproken. Wel stil k de aloud san deze nauw beuunen ah tgdlgn m bet gesprek op 29 Janeun ah tm
nxt Nelly en Daua crb0 otm graouhet spreken
Br sta tanunas san ons dus k uil bet reet m 1 spreskhm Naast 14ad benjj de erapte zh» bet au hee&omvangen

Het lalpt Ie ah tuorbcmshog op bet gesprek lk beb stut waagpuoten m oomskkehog ina het gesprek ane afte aksten Maar k turuszcd
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Ondernvrp: hhmo graauket
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Geachte heer Brandsen, geachte heer Sphtthoff, beste Cees en Ruud,

Een tijd geleden hebben we afgesproken dat wil een overzicht zouden maken van de gebeurtenissen die volgden op de eerste afwijzing door RWS Handhavmg om granuhe t te gebruiken als (schone)
grond. Dit memo treffen jullie hierbij aan. Oe urgenti e is inmiddels to groot (toenemende f in en o etc schade en reputatieschade), dat we graag op korte termijn dit memo met jut he willen bespreken.

Wij zijn zo vrij om hiervoor alvast dna opti es te noemen.'dinsdag 20, donderdag 23 of vrrjdag 24 januari. We kunnen naar de locatie van een van l ulb e komen en uiteraard zijn I ulb e ook welkom bil ons.
Als geen van deze datumvoorstel l e n schikt, doen jullie dan een ander voorste I?

Belangnlkste bespreekpunten ziln:
1. Watts de reden van het aanhoudend twiifel zaaien over de kwaliteit van granuhat ("Cui bono?").
2. Waarom verandert dat niet, ondanks iulhe bemoeienis?
3. Wat kunnen of moeten we doen om de situatie te normahseren?

Wil hopen van harte dat ons gesprek zal leiden tot een emde van deze al meerden anderhalf jaar durende kwelhng!

Metvnendelilkegroet,
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