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Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp;

Sphtthoff, Rvud (WVL)

vrildag 21 lom 2019 13 05

( WV L) ;

(WVL)

FW: Noordse leem problematiek

(WVL)

HOI

Gisteren gebeld door over maken van een afspraak, ook de andere zijn gebeld Overleg in de dnehoek beleid-uitvoenng-inspectie lijkt mij terecht.
Graag

ovedeg ik met jullie ter voorbereiding op het nog te plannen gesprek, bg voorkeur dinsdag a.s. om 17.00 in Utrecht

Gloei'uud

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: 21 juni 2019 12M6
Aant
CC:
Onderwerp: REI Noordse leem problematiek

- ILT - DGMl

Geachte~,
Bg deze mgn opties voor overlegmomenten op korte termgn:

Woensdag 26-6 of tussen 17.0D-19.00 (RWS Utrecht) of tussen 18 OD-19.00 (Ministene Den Haag)
Vnldag 26-6 of tussen 14 30 en 16 30 (RWS Utrecht) of tussen 15.30 en 16 30 (Ministene Den Haag)
Maandag 1-7 of tussen 14.30 en 16.30 (M nistene Den Haag) of tussen 15.00 en 17.00 (RWS Utrecht)

Met vriendelijke groet,

Ruud Sphtthoff

Nb.

Van:
Verzonden: donderdag 20

tgvojkerwessejs.com]
2019 16:29

- ILT;
CC:

Onderwerp: Noordse leem problemahek

DGMD Splittholf, Ruud (WVL)

Geachte heer5phtthof,

Via pSG Jan Hendrik Dronkers heb ik uw naam en contactgegevens ontvangen om te komen tot een gesprek over de problematiek die ontstaan is over noordse leem, ook bekend als granuhet Ik heb
begrepen dat u op de hoogte bent gesteld van de achtergrond, namelijk dat betreffende ondernemer tegen de randen van zijn bedrijfsvoe ring aanloopt vanwege deze kwestie die al meerden een jaar
sleept. Deze zaak zal binnenkort ook impact gaan hebben op de wegenbouwsector in Nederland, aangezien betreffende onde me mmg (Bontrup) een groot deel van de steenslag benodigd voor het
Nederlandse asfalt levert en dan met name voor zoab Ik heb u gepoogd te bellen voor het maken van ean afspraak, maar het is nog niet gelukt contact te leggen. Daarom via deze mail de vraag of u

agedne aan kunt geven welke data, tijdstippen (en locaties) voor u geschikte momenten ziln om tot een gesprek te komen met betreffende ondernemer. Ik ben gaarne bereid dat gesprek te facihteren
Volke rWessel s heeft weliswaar geen direct belang, maar wtj willen natuurlijk ook graag duidelijkheid krijgen over de aanvoerprobl e me n die dreigen te ontstaan voor belangrijke grondstoffen Ik hoop
dat we kunnen komen tot een constructief en verhelderend gesprek dat bijdraagt aan het oplossen van de ontstane situatie. Op voorhand dank voor uw medewerking aan dit gesprek en ik kijk uit naar
uw reactie De heer Peter gontrup en ik zullen onze agenda aanpassen aan uw mogehikheden.

Met vn ende lilke groet,

M'1~ti~w Ik

olsCLAIuaR.
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