
Van]
Verzonden:
Aan:
Onderwerp;

5phtthoff, Ruud (WVL)

vri]dag 24 janus n 2020 12 43
Brandsen, Cees (WVL)

RE: Memo gra uget

Hoi Cees,

De memo zou 'e wat mi betreft kunnen delen met de espreks artnem van RWS o 29 l. Niets]ede waarheid of ter verdediging, het is het erspectief van het beddi f maar het structureert enorm
de tildl in.

De vraag gaat meerover.

terugki]kend
de proportionaliteit en herkenbaarheid van de handha ende ove he d naar een b dn]f

& de rollen en samen erkmg binnen RWS (en ]enW): ~ H WVL Beleid ILT; de wgze waarop binnen RWS bi] diversiteit van opvattingen de li]n van bes]u tvorming wordt gezien

vooru t kgkend:
& de vanaf n te volgen li]n nchting Bontr p
& rolverdekng ZN WVL en via welke spelers

Ernaast staan als context maar met voor het gesprek:
de inhoudeli]ke duiding en ]undische borging (standpunt beleid, ]LT steun, verwerking in verbeterde (uitleg van) rage]geving, certificenng

& de beeldvorm ng en de omgeving (Zambia, stakeholders)
& de zake]i]ke kant met mogeli]k claims (we relatie met hoe we op mail Bontrup gaan reageren /nb heb aangegeven dat we qua timing na woensdag terug komen op mail van bedrgf

groet

Ruud

Van] grandsen, Cees (WVL)

Verzonden: vn]dag 24]anus n 2020 12 15

Aan: Spl tthoff, R ud (WVL)
Onderwerp: FW: Memo granvliet

Cwrws nl&

]Bres.n]&

Ruud,

Ik heb wat door de memo heen gelezen. Het ]s volgens m j een goed stuk om het gesprek mee te voeren. Er zit een t])dal]in ]n, de d lemma s komen langs en hun vraag komt aan bod.

Dus tenzij p] andere idee hebt dan ga ik het gesprek zo mnchten

Mocht]e ideeen hebben dan ziin die prima welkom anders wordt het de voorgestelde hjn.

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry com)

v n: &~bo truo.com&
0 turn;woensdag15jan.2020944AM
A n:Brandsen,cees(wvL)c yrwsnl&, Spl tthoff, Ruud (WVL)

aopia: c~kabontrup com
Onderwerp: Memo gra nu]iet

Geachte heer Bran dec n, geachte heer Sphtthoff, beste Cees en Ruud,

Een ti]d geleden hebben we afgesproken dat wi] een overzicht zouden maken van de gebeurtemssen die volgden op de eerste afwi]zmg door RWS Handhavmg om granuhet te gebruiken als (schone)
grond. Dit memo treffen ju g]e hlerb]j aan. De urgentie ]s inmiddels zo groot (toenemende hnanoe l e schade en reputat eschade), dat we g aag op korte termijn dit memo met]VR]e willen bespreken.

Wi] zi]n zo vrij om hiervoor alvast dna opties te noemen dmsdag 20, donderdag 23 of vri]dag 24]anuan. We kunnen naar de locatie van een van jullie komen en uiteraard zijn jvffie ook welkom bi] ons.
Als geen van deze datumvoorstegen schikt, doen jullie dan een ander voorstel?

Belangrijkste bespreekpunten z]jn:
1. Watisde redenvanhetaanhoudendtwijfelzaaien overde kwahteitvangranuliet("Cuibono?").
2 Waarom verandert dat niet, ondanks]ulhe bemoeienis?
3 Wat kunnen ofmoetenwe doenom de situatie tenormahserens

Wi] hopen van harte dat ons gesprek zal leiden tot een emde van deze al meer dan anderhalf iaar durende kwelling!

Met vn ende]i]ke groet,

BONTRUP
0 t pc p i ]A ikh 034]1045AeA t dm)Th sath wd


