
Van: s s.com&

Verzonden: dinsdag 2 oktober 2018 17:38
Aan: @ raniet-im ort.nl&
CC: (WVL)

Onderwerp: FW: BRL9344
grws.nj&

Beste~
Obv onderstaand bericht van (en eerdere berichten) schat ik in dat het overleg op 16
november 10 u in Utrecht doorgaat.

Met vriendelijke groet,

From: — DGRW
Sent: Tuesday, October 02, 2018 5:30 PM

To: (WVL)

@sgs.com&;
Subject: RE: BRL9344

CD) &

pminjenm.nj]

@rws.nl&;
@rws.nj&

Beste

Ik kan 16 en 23 november.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat
DG Wateren Bodem/ Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
tel. 06
e-mail:~Dmini enm nl

Van: (WVL)

Verzonden: maandag 1oktober 2018 12:02
Aan:

rws. nl&;

Onderwerp: RE: BRL9344

s s.com&;
DGRW

rws.nl&

CD)

P minienm.nl&

t-joi~
Wil jij nog reageren?



Een fijne dag,

Manfred
+31+0) 6

g~+ Denk ook aan het milieu - ls prlnten van deze mail echt nodig?

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 26 september 2018 12:37
Aan: (CD);
Onderwerp: BRL9344

- DGRW

Beste~(en andere),

Ik heb vandaag met I&W gesproken je onderstaande vraag. Graag wil I&W hierover met je verdere
praten. Onderstaand enkele data voor een overleg.

16 november om 10.00 in Utrecht (Croeselaan)
20 november om 10.00 of 14.00 in Den Haag (min I&W) of Utrecht (Croeselaan)
23 november om 10.00 in Utrecht (Croeselaan)

Graag je reactie.

willen jullie ook reageren

Een fijne dag,

+31+0) 6

g~+ Denk ook aan het milieu - ls prlnteh van deze mail echt nodig?

Van: s s.com]
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 15:57
Aan: ~ ~(WVL)
CC:
Onderwerp: BRL9344

Beste

Naar aanleiding van ons overleg van vorig jaar hebben we ons bezonnen op de inhoud van de B R L

9344. De conclusie daarbij is dat het nodeloos ingewikkeld is gemaakt.
In de bijgaande versie is "de fractie&500 pm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige
materialen voor toepassing in GWW werken" aangemerkt als grond.
Hiermee is naaronze mening een heldere keuze gemaakt en wordt aangeslotenbij geldende
interpretatiesen jurisprudentie.

Wij willen je vragen te bevestigen dat de BRL 9344 in de voorgestelde vorm de toets van
Bodemplus/IgtW kan doorstaan.

Voor inhoudelijk commentaar houden wij ons uiteraard aanbevolen. Alvast bedankt voor jouw
reactie.

Met vriendefijke groet
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