
van!
verzonden:
Aan:
CC;

Onderwerp:
Bijlagen:

5phtthoff, Ruud (WVL)

dinsdag 2 joh 2019 16 54

(WVLB (WVL)

Brandsen, Cees (WVL)

FW: Concept notitie Granuliet
Reactie op memo Granuhet versie 13juni 2019- response GIB v1.3 pdf

Hoi

Bijgaand de gisteren toegezegde reactie op de notitie Garnuliet die ook aan hem is gezorden.

Er volgt nog een ILT stuk.

Iqb Cees heb rk bijgepraat over de svz qua inhoud en proces.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

T aib t

D t m; duwdag 02jut 2019 2ZI2 PM
1 ai ILT a gent.ab, 5pbtthoff, Ruud (WVL) rdrws.ulm
IGMe:~ lk . *I .* ~ Ik * *I m, obootru com
Od piFWC pt ta G It

DGMI wmu eaw.ul

Geachte

Zoals aangekondigd in de vodige email, hijgaan onze reactie op de concept notitie Granuliet.

Met vnendelijke groet,

BGNTRUP
8 t pc p I IA ik h 036)1046AGA t d ITh 14:th 4 d
T+31(0)20 33 44868 I M 433(0)6~ I I .I»m p.

bontru .com&Frorri:
sant.02 luly 2019 13 56

To: rws nl
Subject: Re: Concept notit e Granuliet

geste~
Bijgaand vmd je onze reactie op de concept notitie Granuhat. We hchten ons standpunt graag nader toe m het gesprek op 12 joh aanstaande.

Zoals reeds eerder aangegeven wil ik nogmaals benadrukken dat erop korte term!]n een h )der besluit genomen d ent te worden. De continuaeit van onze bedrijfsvoering is in gevaar en daarmee ook
de wegenbouw in Nederland.

Met vr ende)i)ka groet,

BONTRUP
e t pc p I IA ik h 036 I1046AeA t d m l Th Imth rw d
7+31(0)20 33 44868 I M +sz(0)6~( I .I»m p.

«+ P)casa consider the environment - do you reagy need to print this email?

Begm doorgestuurd ba ncht:

van: Cigramet-import.nl&
Datum: 17 juni 2019 om 15 36 57 C EST

Aan: Labontrup.com
Onderwerp: F W : Concept notitie G ra nu(iet

van: (WVL)
Verronden: maandag 17!um 2019 1534
Aan:
CC; P DGRW;

Onderwerp: Concept notitie Granuliet
(WVL)

rws. nl &

Beste W
tn vervolg op ons telefoongesprek ontvang )e hierbil de -concept- notitie over granuhet. Graag zouden wg deze concept notitie met)e bespreken op vrgdag 12)u)i 2019 bi) het
Mimstene van II! W in Den Haag. Kun)e~ laten weten hoe laat)e kunt en wie vanuit GI6 aanwezig zgn. Onze voorkeur gaat uit tussen 12 30u en 15u

Gmeten,

g+LtgDe k ook aanhetmleu- sa tenvan deze malechtnodgr


