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Verzonden:
Aanr
CCI

Onderwerp:
Bijlagen:

(ZN)
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.(Bsl
(WVL); Aland, Ifel (BS);

(ON)
flE: S POEDI vragen M s over Granuh e t
Vragen Mmisters Irt Granuhat opm (003) zn does

138

(BS); Kerkhof, May van de (ZN); Beutlng, Drens (ZN); (ON); Splrtthoff, Ruud (WVI.); Valkhof, Amo

Beste H
In overleg met Diana~en Ma hebben wi(een zin aan het antwoord op vraag 4 toegevoegd,Daarnaast wigen wij

Met deze toevoeging en de zinssnede in de aanbieding, kunnen wij akkoord gaan met de
beantwoordinp van de vrapen aan de minister. 11.1

rws nl& Valkhof Arno (ON)

(Bs)

Vanr (Bs) Prws,nl&
Verzonden: maandag 3 februari 2020 12 41
Bant (ON) rws.nl &; Sphtthof, Ruud (WVL)

van de (ZN) rws.nl&
CC: (WVL) rws.nl&;Aland, Nel (BS) ~fdrws.nl&;
Onderwerp: SPOED: vragen M's over Granuhet

rws.nl&;

Inrws.nl&

(ZN) —Grws.nl&; Kerkhof, May

Collega',

Bijgaand de eindversie van de antwoorden op de vragen van de ministers.

Graag per onmwgaande akkoord van ZN, WVL en ON.

Groeten

Vanr (ON) rws nl&

Verzonden: maandag 3 februari 2020 11 15
Aanr (Bs) rws.nl&;Splrtthoff, Ruud(WVL)
CC: Va lkhof, Arno (ON) Iws.rll&'WVL)
Onderwerp: RE: vragen M s over Granul ret

nrrs.nl&

Iws. rll M (ZN) Iws. Ir I &

Hol~
Over het stukje na "NB" hebben Amo en ik al mntact gehad met Ruu

M.i.

Inhoudelijk ingaand op waarom RW S granuliet (eerder Noordse leemfRhona leem genoemd) nu classigceerde als bouwstof: je verwoordt het moe*door inderdaad te benoemen dat het al dan niet
zijn of bevatten van een organische stof een van de elementen was. ILT en RWS verwezen naar de Regeling bodemkwaliteit en de daarin genoemde BRL, de NvT en het oordeel van de Stichting
bouwkwaliteit. Zie daarover ook de gezamenlijke (ambtelijke, concept) notitie voorde inhoudelijke overwegingen.
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Van: (Bs) rws.nl&
Verzonden: maandag3februari202010 30
Aanr aphtthof, Ruud (WV L) rws.nl&
CC: (ON) rws.nl&; Valkhof, Arno (ON)
Onderwerp: RR vragen M s over Granul fat
urgentie: Hoog

rws.nf&f (WVL) nes.nlff (ZN) rws.nf&

Dag Ruud,

zie bijgaand. paar tekstuele voorstellen ter verduidelijking.

Antwoord 4 geeff geen antwoord op de vraap. Ik heb hieraan tekstvoorstel voor gedaan. Goed om dit te laten checken van cogega's ZN, ON en WVL.

Vanr Sphtthoff, Ruud (WVL) Cdrws.nl&
Verzonden: maandag 3 februan 202003 52
Aanr '(as) Lwrws.nl&

CC: (ON) Cdrws.nl&; valkhof, Arno (DN)
Onderwerp: vragen IVI's over Granuket

rws.nl &I WVL) Iwfws.rd&

Hoi%
Bijgaand de antwoorden op de vragen van de M's. Antwoord vraag 4 vraagt nog overleg met ON, maar die krijg ik niet te pakken.

Gmet

Ruud


