
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp;

Sphtthoff, Ruud (WVL)

vrijdag 31 januari 2020 10 57
Brandsen, Cees (WVL)

(WVL); (WVL); (WVL)

betreft Bedrl)fsvertrouwel jke informatie alleen voorde Cees,

~89

Cees (en DT) b j deze in hoofdpunten svz van het Granul et dossier.

, het is wat mi] betreft vertrouwelgke informatie: svp niet te verspreiden maar goed dat Jugie dit weten.

1. Zambia qaat donderdaq 6-2 uitzendinq waarschilnlilk nchten op toepassen Granuliet als rlrond in diepe plas Over de Maas. Als JenW en RWS hebben we bii miin weten

2. De Ministers zij~neinformeerd door DGWB o~vn dag een week t)e)eden De nota was nog in bewerking tussen DGWB, RWS (WVL, ZN en BS) en ILT.

3. Beide M hebben vragen gesteld over het dossier. In PFAS ovedeg met M MenW 4 2 wil ze ook over dossier Granuliet hebben. Dat is sowieso al een speoal over diepe plassen irt PFAS. tk stem af
met Jaap (en ) de voorbereiding.

Afspraken.
a. We zijn het eens dat RWS (ON, 2N, WVL, BS) een consistente lijn heeft: het is grond cl hele dsdu d ng (er was een periode onduidelijkheid cq onzekerheid, en d e duidell)kheid is erna wel) en

de handhaving richt zich nu op mil euaspecten d e bi/grond horen. De redenaarsn wordt noq een keer kort u tqeschreven (jaap vla ism de rest).

c. QenA's mbt Zambia worden afgestemd (agen) 11.1
d. ON en ZN checken (hoe is aan Nelly en Diana) of er mogelijk een lijn Ilg tussen RWS-medewerkers en Zambia
e. Een gesprek met Bontrup wordt voorbereid; (Jaap zal aangeven met wie van RWS)
f. De Min eters vragen worden beantwoord ism (BS met WVL en ZN en evt ON)
g. De afgeleide vraag

5. Met directeur Bontrup gebeld en op proces terug gekoppeld.

Met Jaap besproken en we gaan het gesprek aan na Zambia en met wrs Jaap, Diana en mezelf als gesprekspa*ner.
I

Groet

Iluud


