
van:
Verzonden:
sant
Onderwerp:

(Bs)
donderdag 6 februari 202006 44

(eS); Aland, Nel (BS);
RE. Concept notitie Granuli at

(Bs)
266

Stuk (en reactie Gle) ken ik al

Vanr (Bs) & Prws.nl&
Venonden: donderdag 6 februari 20200ft:22
AanrAland,Nel(05)& reiwsnl&;
Onderwerp: FW: Concept notitie Granulrat

(Bs) 'erws.nl&; (Bs) & Curws.nl&

Zie onderstaand/bijgaand, ter info.

Vani
Verzonden:donderdag 6februan 202006:15
Aanr (05) & Cnrws.nl&

Onderwerp: FW: Concept notitie Gra nalietjb, bier 0 ahnst de idmudegke reacte op de ccuwept immn tau "de ldoMcenhdersg De mte zegmlgt. Vrgr

V m d r f m Su u g Glhu/- uphe

— —— — Oorsprodcelsk bericht —— ——

Vmz @boranp.com&
Datum 04-02-20 )824 (GhfT+0)00)
Asrr. Fabmwuo c&no,
Cc fnbonauo com,
Ondcmerp FW: Corcept notne Graoulnt

fnbrnsnm.com

vani
Verzonden:dinsdag2juli 20191402
Aanr lnrlent,nir
CC: mvolkerwessels.com:
Onderwerp: FW: Concept notib e Granuliat

lnrws.nl
mbontruo.com&

rnmmienw.nl

Geachte heren Spjgthoff, van Dmpenbeek en

Zoals aangekondigd in de vorige email, bijgean onze reactie op de concept notitie Granuliet.

Met vnendelijke groet,

Specialist Marine Ensineer

80NTRUP
aontruo comuanns I Amerihahavenwae 36 I 1045 AG Amsterdam I The letherlands
T+31(0)20 I M+31(o)6 ir .Iw t

rnbontruo.com&
Frorli'enti

02 luly 2019 13 56
To: Cukws,nl
Subject: Re: Concept notiti e Granuliat

Bii gaand vmd je onze reactie op de concept notitie Granuhat. We lichten ons standpunt graag nader toe in het gesprek op 12 i uil aanstaande.

Zoals reeds eerder aangegeven wil ik nogmaals benadrukken dat er op korte termen een helder besluit genomen dient te worden. De mntmurtei t van onze badnifsvoen ng is in gevaar en daarmee ook
de wegenbouw rn Nederland.

Metvnendelilkegroet,

BONTRUP
a tuoco o meslamenkahave vne3611045AGAmstenbmlTheiktherlands
T+31(o)10 I M+31(o)6 I 1 .bo t a.

«+ &lease conslder the erulronment - do yiu reagy naad to print this email.

Begm doorgestuurd bencht:

van: & Cngraniet-rmpon.nl&
Datum: 17juni 2019om 153657CEST
Aan: Cnbontrup.com&
Onderwerp: FW: Concept notitie Grariuliet

Van: (wvL) &

Verzonden: maandag 17 inni 2019 15:34
Aan:
CC: - DGRW;

Onderwerp: Concept notitie Granuhet
(wvL)

tniws.nl&



geste

In vervolg op ons telefoongesprek ontvang ie hierbij de -concept- notitie over granuliet. Greep zouden wij deze concept notitie matje bespreken op mjdag 12 juli 2019 bij het
Hmisterle van ibw in Den Haag. Kun je laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeurgaat uit tussen 12 3pu en tsu.

+31 (0) 6

~~~W Denk ook aan het m I e - s Onnten van deze mail echt nod g


