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Allen,

Hierbij de~ranse tnotltie die het expertteam" heeftgemaakt.
Het kan niet anders dat Zambia zlrh hierop baseert.

armeg lemend van ILT dacht ik.

Voor de dur d e hik beid, zeer suggestief, vol fouten en verkeerde aannames.
Deze ls dan ook nooit vastgesteld.

Een van de belangnlkste auteurs is (handhaver).
Ook heeft~ Deltares hierbij een rol gespeeld.

Het is inmiddels duidelijk dat~ de persoon binnen De lt area ls die Zambia aan het woord laat.
Hll heeft gezegd dat Dranuhet geen grond is. B u zonder dat dit kan, wij verstrekken een opdracht aan De l te ras voor een dvi e l technisch rapport, waarin De l te ree volledig op eigen titel het grond noemt.
Vervolgens belt Zambia met De I te ree en zegt deze~ dat het geen grond ls.

~ ik bel ie zo even.
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Beste W
In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graag zouden wij deze mncept notitie met je bespreken op vdjdag 12 juli 2019 bij het Ministerie van 18 W in
Den Haag. Kun je~ laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat uit tussen 12.30u en 15u.
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