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DGMI; Splitthoff, Ruud (WVL)

Lavolkerwessels.com&
woensdag 19j uni 2019 22:20

Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO

I LT;

RE: Noordse Leem problematiek
Mailwisseling granuliet.docrg Memo Granuliet versie 13)uni 2019.pdf

Geachte heer Dronkers/ Beste Jan-Hendrik,

Dank voor het leggen van het contact, ik zal hen telefonisch benaderen om een gesprek over noordse leem/granuliet met de
betreffende ondernemer op te zetten.

Er zijn ondertussen nog een aantal ontwikkelingen geweest in dit dossier, waarvan het mij goed lijkt dat jij en de door jou
aangedragen personen er van op de hoogte zijn.

Ten eerste zijn betreffende ondernemer en een medewerker uitgenodigd om op 12 juli op het Ministerie van ISW te
spreken met de heren en over een conceptnotitie granuliet/noordse leem 11 . 1

bestempelen als bouwstof. Deze conceptnotitie is inmiddels in minimaal 1 casus gebruikt als beleidsuitgangspunt (zie
bijgevoegde mail en bijgevoegde conceptnotitie die in het in de mail beschreven besluit als memo was bijgevoegd). De

ondernemer is bezig met een reactie op dit besluit en als die beschikbaar is zal ik hem vragen die te delen met jullie.
Ten tweede is betreffende ondernemer uitgenodigd voor een gesprek op 27 juni in Utrecht met en~. Dit gesprek is opgezet omdat Cees Brandsen onlangs in deze zaak is gedoken en hij had aangewezen
als aanspreekpunt mocht er tijdens zijn vakantie iets gebeuren. De ondernemer heeft haar gebeld vanwege de
conceptnotitie en daaruit is dit gesprek voortgekomen. was op de hoogte van het contact tussen jou en mij.

Ik zal op zo kort mogelijke termijn het gesprek met en Ruud Splithoff organiseren, maar het
leek me wel goed dat zij en jij op de hoogte zijn van de geschetste recente ontwikkelingen. Daarom heb ik hen in de cc van deze mail
opgenomen. Mochten de recente ontwikkelingen nog tot nadere overwegingen bij jullie leiden, dan hoor ik dat graag. Ook ik hoop
dat een opbouwend gesprek tot een snelle en constructieve oplossing zal leiden, zodat we voorkomen dat we binnenkort zonder
grondstoffen voor asfalt komen te zitten.

Met vriendelijke groet,

Van: DBO &

Verzonden: woensdag 19 juni 2019 18:14
Aan: Pvolkerwessels.com&
Onderwerp: RE: Noordse Leem problematiek

minienw.nl& Namens Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO

Geachte heer~/ Beste~

De volgende personen van lenW kunnen worden benaderd voor een gesprek over de Noordse Leem problematiek:

ILT) 06- ilentnl

(DGMI, Circ Economie



Afval en Recycling) 06— 0, minienw.nl

Ruud Splitthoff (directeur WVL Rijkswaterstaat) 06- fa tws.nl

Alle personen kennen de toegestuurde presentatie over de problematiek.

Ik hoop op een opbouwend gesprek!

Hartelijke groet,

Jan Hendrik Dronl&ers

Van: (Rvolkerwessels.com&
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 11:21
Aan: Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO &

Onderwerp: Noordse Leem problematiek
mini e nw. nl &

Beste Jan Hendrik,

Dank voor het gesprek van vanochtend. Ten behoeve van de escalatie van komende maandag bijgevoegd nog kort wat
achtergrondinformatie. Deze presentatie is gemaakt door het betreffende bedrijf.

Met vriendelijke groet,
I-lalbe Zijlstra

DISCLAIMER:

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadreawerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrek/sng van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voorde luiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor ti/dige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouweli/kheid van informatie verzonden per
email niet gewaarborgd is.



Dit ben cht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dit bencht abuaevelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te vensijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risicos
verbonde

aan het elektronisch verzenden van benchten
This massage may contain information that is not intended for you If you are not the addreawe or if this massage was sant to you by mistake, you are requested to inform the
sander and delete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messagea


