
Vent
Verzonden:
Aan:
Onderwerp;

5phtthoff, Ruud (WVL)

vril dag 31)anus n 2020 23 41

(WVL)

RE: Aanvullende agen ministers n.a.v, nota g anuliet

Hoi~
Da verhaal wil ik graag met je nog doornenwn maandag; ik kan de tijd)in en de status van drverse stukken en uaspraken niet duiden.

Gr.

Vezmnden met BlackBeny Work
(www.blackbenv.com)

V ni (WVL) air s.nt
D I : vr)dag 3 I jan. 2020 8.51 PM
A : 5phtthoff, Ruud (WVL) eirws.nt
Od piFWA II d g 't tg kt

Hoi Ruud

Hnronder ook laatste antwoord van ON op vraag 4 van Ministers. Zorg jil voor bundeling en doorgeleiding?

PS: wat vak op, mwel~ (ZN) als~ (ON) trekken uit de stukken na medio 2019 de cooclusie dat granuhet een bouwstofn. Ziehier de totaal vemehillende koers tussen ON-ZN versus WVL-

10.2.e
Gmet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberk com)

ei bT (ON)
D I : 'sd g31) 2020812PM
A ni Valkhof, Arno(ON) e,r s nbn
0 d rpi FW: Aanw gsnde ragen ministers n.a.. nota granulist

( WVL) oir s.nl&

Arno en ~,
Urgentie is bekend.

Ik neem aan
I

T a v. de classificatie 'bouwstoft In de loop der)aren ziln door ILT, RWS en WVL verschillende standpunten ingenomen t a v het aanmerken van granuliet als bouwstof dan wel grond GIB/Bontrup
noemde het matenaal voorheen Noordse leem of Rhona leem, dit matenaal werd door het ministene van VROM in 2013 beschouwd als grond. In de gezamenlgke notitie van tLT en RWS van turn
2019 wordt dit standpunt als onluist aangemerkt. NB. In luli 2018 bepaalt DGRW dat granuliet een bouwstof ia.

Ibik t t tOo t-N d I d
Bezo e k a dras : Eusebiusb u tensingel 66 I 6828 HZ Arnhem

T: 06~
ig rws.nl

www.rgkswaterstaat.nl

wt .wg .w k .luik t t t.

Ik k top sd g. 0 wlgd I b p k k k 8 8 Zea k Skrp

Lnrws.n I &Vent (WVL)

Verzonden: vni dag 311 anus n 2020 16 43
Aan: (ON) Carws nl ; (ON)
CC: (ZN) Lg s.nl&; Spl tthoff, R ud (WVL)
Onderwerp;Aanvugende vragen nisters n.a v. nota granuliet

Lgrws.nl&

Lg s.nl&

Dag

Graag juge mput - concaptantwoord op vraag 4 van onze beide Mausters (zie b)lage 3, betrad vraag 4). Deadline n erg krap nl maandag 12 00 uur, excuus.

De vragen volgen uit een nota ter mfo aan de Mausters over de granuliettoepassing in diepe plas 'Over de Maas'EMBLA zendt daar as donderdag een uazendmg over onder de taal 'e afvaktmop door
Rjkswatcrstaath Vandaar de urgcntn.

tkoet~
Veoonden met Blackgerry Work



A ni Splitthoff, Ruud (WVL) (gr s.nD
K pis: ( WVL Nr s.nt, (ZN)~ar s nD,
0 d rpi FW: aanvullende agen mmsta s s v. ota gra uhet

(BS) ar snf

Ruud, 10.2.e

Gr,+
Vani lBS)
Verzonden; vril dag 31)anus ri 2020 11 54
Aan: (BS) LO rw&. nl &

Onderwerp: FW: aanvullende vragen mmisters n.a v nota granuhet

Lnr s nl&

Ik knjg deze mail doorgestuurd. Vraag jij aan~ om - samen met ZN - de op RWS geletterde vragen van een eerste concept-antwoord te voorzien.
Die eerste mnceptantwoorden, en mogeleke discussiepunten, bespreken we dan wat mij betreft eerst nog intern RWS (WVL, ZN en BS) voordat deze naar~ DGWB worden gestuurd.

cerws nl&; sphtthoff, Ruud (vwt)
mmienw,nl&;

Hallo Ruud en ~,

Vani DGRW~fem in)en, nl&

Verzonden: vriidag 31ianvari 2020 10 49
Aan: (BS)
CC: BSK

m i n i enw.nl &

Ondenverp: aanvullende vragen mimsters n a v. nota granuliet

DGRW

@rws.nl&
mini e nw,nl &; DBO

10.2.e
De beide ministers hebben gereageerd op de nota over granuliet. Over de nota zijn aanvullende vragen gesteld. In
het bijgevoegde worddocument heb ik de 5 gestelde vragen weergegeven. De vragen heb ik gehaald uit de mails van

en de aantekeningen die op de nota zijn gemaakt. Bij de vragen heb ik aangegeven wie een bijdrage op
welke vraag kan leveren. Er zijn vragen waar wij gezamenlijk naar moeten kijken. Het is namelijk niet helemaal met
een schaartje te knippen. Wanneer alle vragen maandagochtend zijn beantwoord, maak ik een informatieve nota
voor de ministers. Deze bereid ik al voor. Ik betrek jullie daarbij. Ik ben zelf vandaag een groot deel van de dag in
bespreking en onderweg. Ik vertrek om 12:00 uur. Mochten jullie voor die tijd nog vragen hebben dan verneem ik
dat graag, anders via de mail.

Met vriendelijke groet,

tel. 06 ~
e-mailz @mini en w.nl


