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woensdag 29 mei 2019 09 26

(BS)

Brandsen, Cees (WVL)

RE: Issue over Toepassing Granuhat opgebracht dooreen leverancier

Dag W,
Ik ga deze oppakken.
Ik heb zijdelings wat e-mails ook van jou zien langskomen hierover.

Kun ie me de info die ie hebt leverenr

En.. is er al een procesadviseur voor DAM asngehaaktr

Vo I mil I

Misschien goed om binnenkort wat beelden uit te wisselens

Pfet vriendelijke groet,

Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 tgiSA
Aani (WVL),'plitthoff, Ruu (WVL); (WVL)
CC: (BS)
Onderwerp: issue over Toepassing Granuket opgebracht door een leverander

Ik richt dit bericht aanbouw omdat e r tempo gemaakt moet worden op dit dossier. Door een toeval volg ik dit nu al enige tijd en het sleept zich maar voort.

Middels dit schnjven wil ik dus urgentie oproepen.

Ve der kan het si m zijn om slaken isdragerop de achtergrond

esteban

tten, d e kent deze werelden problematiek el en ook de kets .~zatvooral op hete fait maard e zit bi)de
provinu e eva ntveel vragen we zijn mening ook waar nodig.

Mijn dnngend verzoek is;

Goed om te lezen dat er gesprekken ziin geweest opdat er duidelijkheid komt over de toepassing van Granuliet. Ik heb me arde afgelopen tgd niet mee bemoeid, maar dit
dossier wel gevolgd. Ik hecht eraan dat we dit nu goed en zorgvuldig afhandelen. Dat betekent het volgende:

1. Handel dit dossier vlot af (het ligt al veel te lang, dat hovdt de aannemer nodeloos in onzekerheid), mnfonn wet- en regelgeving, snel en zakelijk, en zorgvvldig.
Meld mg de tussentgdse acties rechtstreeks.

2. Ik wil een paar zaken onderzocht hebben:
hoe handelt handhaving en toezicht gedurende een onderzoekr

Wat is de rol van RWS in deze keten &

Bg vragen kun Ie contact opnemen met

Vriendelgke groet,
Cees Brandsen


