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Zoals net besproken onderstaand een tijd)i)n zoals ik deze heb ontvangen van WVL, wellicht nuttig.

juni 2019: Ha)ba Zijlstra, in zijn hoedanigheid als belanghebbende vanuit VolkerWessels (=belangrijk afnemer van asfalt), zoekt contact met)an Hendrik Dronkers, bco SG van lenW, wordt
don rvs rw azen naar mntactpe rennen biJ ILT/DGMI/RWS

3 juli: gesprek tussen Zijlstra en afvaardiging Bontrup en DGMI 4~ ILT en Ruud Splittholf (RWS). Tijdens gesprek kwam naar voren dat Bontrup vastliep omdat era) &I jaar discussie
liep in ON dat granuliet niet meer toegepast nmcht worden, terwijl dat voorheen wel rrmcht.

DGMI heeft geen betrokkenheid hierin, daarom week erna wederom gesprek plaatsgevonden tussen Zijlstra en afvaardiging Bontrup en DGWB
3 week aug: Gesprek tussen DGWB (Liz van Duin), RWS BS ON (Amo Valkhof), WVL (Ruud Splilthoff), waarbij a d hand van notitie DGWB conclusie heeft getrokken dat materiaal
als grond beschouwd dient te worden. Dit is vastgelegd in notitie, maar deze is nooit verspreid en ook niet juridisch getoetst.

Het bes)uk van DGWB is vervolgens in een gesprek (daar is vemlag van) door (DGWB) en Ruud Splittholf aan Bontrup meegedeeld.
Eind sep/begin okt ging discussie lopen omdat Bontrup meldde dat granuliet in ZN werd tegengehouden.
10 okt: nota van lenW (Peter Hei)) aan DG RWS om te handelen in lijn met beleid en asa s hierover te infommren, Ie okt gesprek hierover plaatsgevonden tussen DGWB en RW S
23 okt: nota van DG RWS aan Peter Heij dat niet RWS, maar DGWB aan zet is om Stas te informeren en dat RWS zal hand)een cf beleid


