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Hl
Sprak net laap Slootmaker. Hij vroep zich af of oranuliet in het buitenland ook wordt toegepast en zo ja, waarvoofi
Weet jij dit7
Groeten,

(SIWS.lil&Vani (WVL) &

Verzonden: maandag 3 februari 2020 17 28
Aani (BS) & jnrws.nt&
CC: Splitthoff, Ruud (WVL) & yrws.nl&; Aland, Nel (BS) &

Onderwerp: RE: aanvullende vragen mm?eters
girws.nl&; Leemkule, Marcel van de (BS) & yrws.nl&

Hoi et al

Ad 2) Aars oord Nee, n bet tnateulaad spelen t nor zotar ous bekend yen cbs cue sus rord toapaseng san graaulut In algmrnue zn heeR Nederland een teeluegebreder en ge de wig eerder bery~
dan audere EU hudennuardoor Nedcrhud ook koploper m rac)chog n. De chscussn Rwust zxh hier cnn de degoiue tan groad m art I tan het B&akw bodcugcnaleea en bet toepasssRpkader snor
bergebndc m dupe pbss«n, beste aspecteu zgn natmaak regek

Verzcnzlen nut Bhcksetry Wodc

(nvtn blackbettzcorrj)

Van: (BS) 'tru s nt
Datum: maandag 03 feb. 2020 3 26 PM
Aan: (WVL) & ysa s al&

Kopie: Sphtthoff, Ruud (GRL) & ytws ol», Alsad, Nel (BS) &

Ondsrnarp: Etti: aantttgmdc wagen msusters
(BS) &

Dap
Net met Ruud besproken. Kun jij svp per ommepaande een voorzet doen voorde beantwoording van de tweede vraag? Goed als we morgenochtend een antwoord mee kunnen nemen naar H
COIa.
Groeten,

Van; (BS)
Verzonden: maandag 3 februari 202015 Cn

Aanff - DGRV? & yminienw.nl&
CC: - BSK& ymmienw.nl&;

(Bs) & yrws.nl&; Aland, Nel (naj &

Onderwerp: RE: aanvullende vragen mmi eters
yrws.nl&;

- DGRW&

(BS) &

ymmienw nl&; Duin, E H S. van (Liz) - BSK & @m?nieuw.nt&;
yrws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL) &

e.a.,

Nog een nabrander. De N Cora heek in een gesprek met mijn pDG 3aa p Slootma kar zojuist gevraagd of 1) er sprake is van een onafhankelijk oordeel bij de beoordeling van de vraag of pranuliet
grond is of een bouwstof.
Daarnaast vraagt zg 2) hoe het zit met de toepassing van granuh at in het buitenland. apeekt daar een vergelijkbare discussie?

De eerste vraag lijkt mij iets voor DGWB om uit te zoeken / uit te schnjven. Kunnen l u Bie dat oppakken s v p?

De tweede vraag lukt mij in eerste mstantie een vraag voor RWS WVC Deze pak ik samen met de WVL collega s op.

GI,

Vent (BS)
Verzonden: maandag3februari202014 54
Aan: - DGRtlif & ymimenw nl&; Aland, Nel (BS) &

&ruud.solitthoffinrws.nl&
(BS) & yrws.nl&; Sphtthoff, Ruud (WVL)

CC: - BSK& ymmienw.nl&
(BS) & yrws.nl&

Onderwerp: RE: aanvullende vragen mm?eters

- DGRW& ymmienw nl&; Duin, E H S. van (Liz) - BSK & yminienw.nl&;

Bijgaand de beantwoording van de RWS vragen. Deze antwoorden zijn intern RWS afgestemd.
Groeten,

(BS) &

ymmienw.nl&; G

Van: -DGRW& ymmienw.nl&
Venonden: maandag 3 februar 202008:40
AaniAland,Nel(BS)& yrwsnl&;
CC: .BEK&

onderwerp: aanvullende vragen ministers

yrws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL) & ynvs.nl&; (BS) & yrws.nl&
- DGRW& ymmienwnl&;Duin,EH s,van(tiz) -BEK& turn i nrc nw. nl &

Hallo Nel, Ruud en

De ministers hebben naar naar aanleiding van de nota over granuliet vragen gesteld. Ik heb een deel van de vragen
beantwoord. Een vraag over het LAP heb ik uitgezet bij DGMI. jullie moeten zoals verzocht ook een aantal vragen
beantwoorden (of gezamenlijk). Kijk even goed naar vraag 3. Antwoord heb ik gebaseerd op de eerste beelden van
Zembla. Graag jullie reactie op de tekstvoorstellen.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @mini en I?(f. nl




