
Van:
Verzonden:
Aan&

Onderwerp:

(Bs)
maandaglofebruari 20201310

- DBO

FW: gesprek Zijlstra

280

Oag
Zie hieronder.
Gr,

Van: Sphtthoff, Ruud (WVL) & Edrws.nl&
Verzonden: maandag 10 fab rusn 2020 13 02
Aan& (Bs) & Lnrws.nl&

Onderwerp: RE: gesprek Z»l at ra

26/8 op Ministerie gesprek met en 2 medewerkers van Bontrup met en mij over de condusies van het gesprek beleid RWS van 21/8 over Granuliet (nb is een
verslag van); (nb pesprek 21/8 was je bij)

26/9 op W R met en (Bontrup) en (WVL, tel. Vanuit
) en mij, over benodigde milieuonderzoeken te leveren door Bontrup bij de melding,

) en (ZN/tel vanuit )en (ZN/ tel vanuit

17/12 in Rijswijk met
rrij) ;

met Cees Brandsen en mij over het pevolgde proces en hun behoeRe tot verder overleg (later gevold door een memorandum van Bontrup aan Cees en

Daarnaast meerdere telefoongesprekken met met mij (nooit over de inhoud, altijd over het proces of over de beleving van vanuit het bednjf).

Van: (BS) & IN&wc.n &

Verzonden: maandag 10 februari 2020 11 19

Aan& Sphtthoff, Ruud (WVL) & IN&wa.nj&

Onderwerp: RE: gesprek Z»l at ra

Dankje Ruud.
Kun jij s v p. ook a snoeven wanneer iii contact hebt Oehad met GIB over deze kwestie&
II& 6 I
Gmeten,

11.1

Van: Sphtthoff, Ruud (WVL) & Cdrws.nl&

Verzonden: maandag l»februari 2020 10:44
Aan& (Bs) & Lnrws.nl&
Onderwerp; RE: gesprek Zijlstra

2019 uiteraard en op het Ministerie

Van: Sphtthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: maandag 10 februari 2020 10:39
Aan& (Bs) & Lnrws. nl &

Onderwerp: gesprek Z»tetra

Op maanden I juli 14.30 heb ik samen met Frank Diepenbeek (ILT) en (DGMI) op verzoek van Iari Hendrik Dronkera een gesprek gehad met Halbe Zijlstra, (dir.
Glg) en (adviseur bij GIB) een gesprek gehad over Noordse leemofwel Granuliet. Het gesprek was bedoeld om aandacht te vragen vanuit het bedrijf GIB voor de situatie in Oost
Nederland. Sinds april 2018 liep eraan discussie tussen ftWS ON en Bontrup over de toepassing van Granuliet. De bedrijfsvoering van GIB stagneerde daardoor. Het accent lag vanuit het bedrijf op
het niet kunnen volgen cn begrijpen van het waarom van deze discussie. Vanuit rijks zijde hebben we vooral geluisterd en opgehaald wat er speelde. Er is ook verwezen naar een nog komend
gesprek tussen DGWB en het bedrijf op 12 juli.

Gmet

Ruud


