
Van: Brandsen, Cees (WVL)

Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 17:47
Aan: Slootmaker, Jaap (BS)

Onderwerp: Memo granuliet

grws.nl&
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Jaap,

Deze memo en mail hebben Ruud en mijzelf ontvangen. Wij hebben er met het bedrijf nog
niet over gesproken. Wel wil ik de inhoud van deze memo benutten als tijdlijn in het gesprek
op 29 Janauri als we met Nelly en Diana erbij over granuliet spreken.
Er staan namen in van mensen van ons dus ik wil het niet zomaar verspreidden. Naast Ruud
ben jij de enigste die het nu heeft ontvangen.

Het helpt je als voorbereiding op het gesprek. Ik heb wat vraagpunten in ontwikkeling om het
gesprek mee af te sluiten. Maar ik vermoed dat het zich al pratend ontwikkelt tussen ons wat
we gaan doen als volgende stap nav deze klachten.

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (Rbontruo.com&
Datum: woensdag 15 jan. 2020 9:44 AM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) grws.nl&, Splitthoff, Ruud (WVL)
Kopie: Rbontruo.com&

Onderwerp: Memo granuliet

grws.nl&

Geachte heer Brandsen, geachte heer Splitthoff, beste Cees en Ruud,

Een tijd geleden hebben we afgesproken dat wij een overzicht zouden maken van de gebeurtenissen
die volgden op de eerste afwijzing door RWS Handhaving om granuliet te gebruiken als (schone)
grond. Dit memo treffen jullie hierbij aan. De urgentie is inmiddels zo groot (toenemende financiele
schade en reputatieschade), dat we graag op korte termijn dit memo met jullie willen bespreken.

Wij zijn zo vrij om hiervoor alvast drie opties te noemen: dinsdag 20, donderdag 23 of vrijdag 24
januari. We kunnen naar de locatie van een van jullie komen en uiteraard zijn jullie ook welkom bij

ons. Als geen van deze datumvoorstellen schikt, doen jullie dan een ander voorstel?

Belangrijkste bespreekpunten zijn:
1. Wat is de reden van het aanhoudend twijfel zaaien over de kwaliteit van granuliet ("Cui

bono?").
2. Waarom verandert dat niet, ondanks jullie bemoeienis?
3. Wat kunnen of moeten we doen om de situatie te normaliseren?

Wij hopen van harte dat ons gesprek zal leiden tot een einde van deze al meer dan anderhalf jaar
durende kwelling!

Met vriendelijke groet,
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