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Hoi~
Hierbfi het mandaat besluit. Bg artikel 23 is het relevante onderdeel voor bodem+ uitgesloten. Dit is aan ILT.

Een fijne dag,

+31 (6)~
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6este collega',

In vervolg op ons overleg van as maandag hierbij de aangepaste versie van de notitie over granuliet Graag ontvang ik voor maandag Iugie op- en aanmerkingen zodat ik de notitie definitief kan
maken. Gelet op de gevoeligheid vraag ikjugie om alles goed te lezen en te voorzien van aanvullende argumentatie.

Nadat de notitie defin tief is, is afgesproken dat M Cees Brandsen zal formeren en Frans en ik zullen het IT Bbk informeren. Ik zal mgn cogega s van RWS informe~ren. en~ zullen
vervolgens de notitie gebruiken als basis voorde handhaving en het vemoek va n G16 om een uitspraak te doen over de toepassingsmogelgkheden van Granuliet. ~ zal op basis van de notitie
contact opnemen met de CI en aangeven dat het huidige certificaat met gebruikt kan worden als EKV voor granuliet~ en ik zullen indien een meuwe normdocument (waarschijnlgk de 6RL
9344 van SGS) wordt ingediend voor opname in de RBK aangeven dat granuliet een bouwstof is.

De not te zal door ILT ook nchting Brabob gebruikt worden om aan te geven dat toepassing van g anul et als grond niet mogelfik is.

Voor de volledigheid 6odem+ kan de erkenmng van GIB met intrekken. Onze bevoegdheid tot intrekken van een erkenning is beperkt tot administratieve redenen zoals genoemd in art 11 van de
Rbk. Indien de Cj het certificaat intrek kunnen we in actie komen. In alle andere gevallen is ILT leading~ en ik zullen nog een besluit moeten nemen over wanneer en hoe we in gesprek gaan met GIB.

Alvast bedankt voorjugie reacte.

Een fijne dag,

+31 (6)~
Pi~~fi) Denk ook a n het mille - is prlnten van deze mail echt nodig


