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Tel. afspraak is echte afspraak geworden op WR tussen om half dne op Westrava n (E. 1.40). ~neemt een inhou delgk deskundige mee.~ belt in vanaf mng ree. Graag wil
ik dat~ namens HH ZN ook aanslu t tel. of va facetime. Het is cruaaal dat vandaag helderheid komt over wat HH ZN nog nodig heelt om de melding te kunnen beoordelen en dat direct du delgk
is wat~ dan nog moet leveren en hoe. Graag hoor ik~ er (tel/ft) bg kan zijn. Ben belbaar tussen 10.00 en kwart voor elfen tussen kwart overeen en twee.
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Dag H,
Ik heb de behoeRe om na ons gesprek iets vast te leggen. Er zitten een viertal afwijzingsgronden in de oorspronkeljk afwgzing van de meld ng. Enkele zijn daarvan inmiddels afgekaart.

1. We hebben geen discussie meer over wel/met grond zgn van granuhet we beschouwen het als grond;
2. We hebben geen discussie meer over de toepassing van BRL 9321. Die kan vooralsnog worden gebruikt voorde kwalificering van het matenaab
3.

4. Rest klapstuk artikel 7: zorgplicht. De afspraken uit het directeurenoverleg in augustus laten enige ruimte over de nvug ng daarvan. Ik heb je gevraagd hoe een melder kan weten wat ie
moet aanleveren. Je hebt daarover teruggeschakeld met . Je gaf aan bereid te zijn te zorgen dat dat soort afspraken voortaan aan de voorkant gemaakt worden. Dat is mooi
voorde toekomst. Voor dit geval, waarin snel handelen essentieel wordt, is het zaak dat de afspraken over wat geleverd moet worden in een handzaam pakketje, ook daadwerkelgk
gemaakt worden en die informatie ook geleverd wordt door de partg die dit voor GIB doet. We weten dat de informatie beschikbaar is.

Gezien de nu vereiste spoed spreken we deze werkwoze afmat Bontrup:

Met vriendelijke groet,

R W5 Water Verkeer en Leefemgeving
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