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Bedankt 'k heh direct opgeschaald.
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Hoi en~,
Er is al wat langer discussie over de vraag of granuliet een bouwstof is of grond. Er loopt op dit moment een
handhavingszaak bij RWS ON. Zie hieronder. In samenwerking met RWS, ILT en bodem+ en ons is bijgevoegde
notitie opgesteld. Naar ons oordeel is granuliet een bouwstof en geen grond. De notitie wordt komende donderdag
voor advies voorgelegd aan het IT. Voor 12 jullie proberen wij een gesprek te plannen met GIB Amsterdam. Hebben
wij eerder een gesprek mee gehad. GIB heeft de concept notitie ontvangen. Men is nu voor een gesprek aan het
lobbyen bij IenW en hebben gehoor gevonden bij Halbe Zijlstra. Ons gesprek van 12 juli is bedoeld om ook het
bedrijf te informeren en net als bij het IT argumenten op te halen.
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Onderwerp: FW: Baseend vanaf een mulnfunctioneel apparaat.
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Zn ondemtaand sgpnal Weet dat dem actie loopt door GIB.
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~ Ruud,

Vanmorgen gebekt door (BS).

Bontrup/ GIB isnuhoog in de boom btj IenW aan het lobbyen voor het granuliet verhaal Hij heelt daarbt] ingeschakeld en gehoor gevonden.

Er wordt aangestuurd op een gesprek om de
ondernemer

aan te horen. De vraag h wie aan moet sluden. Ik heb eersten naar Ruud verwemn, met de a&preek dat we daar aog onder)mg over kunnen spreken.

Ds is de zaak waar Cees voor '0 vakantn aandacht voor beef gevraagd.

Aandachtspunten:
Hanhavingszaak in ON in(kee van BOB. Betref certigcermg Deze zaak heeft betrekking op toepassing m Twentekanalen;
Advies gmnd ofbouwstofhgt bij beleidskem (dgwb), 11.1Cees voelt zich

Nb: met~ had ik afgesproken nog eens met bet b adri)f m gesprek te gaan Bhikbaar beef bij het nu hogemp gemcht
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Gad rmrp: FW: Gescand ansf een multifunctioneel apparaat.
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