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In de mad wisse(mg wordt gesproken over een concept notitie Dit is na)n notitie die is gebruikt door RWS ON als weigeringsgrond voor e en partij granuliet.

Verzonden met BlackBeny Work
(www.blackbcnv.com)

a rws.nLV (WVL) &

D i : doods dag 20 Jus. 2019 7:45 AM
A - DGRW&~ t,
K N ( WVL) igr s.nt
0 d rpi FW: Noordse Leem probhmatiek

(WVL) a, b, ( WVL) o b

Ter info zn hiemnder e-mei)van aan Jan-Hendrik Dronkers.

@~ Ic cc Jou tbv helpdeskcoordawbe. WaakzanmMtd voor vragen van cq over degmtie granubet door bedrgfBontmup/GIB. In dat geval I 00% ajstemmmg met~
Verzonden met BlackBerry Work
(www b la c kb cnv c om)

bv (WVL)
D t : donderdag 20 jun. 2019 7;25 AM

: Sphtthoff, Ruud (WVL) @rws.nb
K pa: WVL) ar s.nb
0 0 piRENo d I p bl t'k

Dag Ruud,

Klopt,dankvoordoorzenden

Wat me verbaast

Wat betreR ovemicht: tot voor deze escalatie werd de informatie tussen betrokkenen (in ieder geval binnen RWS) goed gedeeld.
Ik vraag me ~ f of

Met vriendelijke groet,

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 22;33
Aani (WVL)
Onderwerpt PW; Ncordse Leem problematiek

Fyi

Er vmdt blgkbaar al veel overleg plaats m te zun Ben berueuwd wn het overocbt houdt.

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberrv com)

v
D t : d gl9j 2019 1022PM
A ni Dronkers, J.K (Jan-Hendrik) -DBO

Kp ILT
0 d ~rpi RE: Noordse Leun problematuk

re 'i .t
iv Ie t.ul, DGMI emnunw.nt, Spbtthoff, Ruud (WVL) rsrws.nl

Geachte heer Dronkera / Beste Jan-Hendrik,

Dank voor het leggen van het contact, ik zal hen telefonisch benaderen om een gesprek over noordse leem/granuliet met de betreffende ondernemer (peter Bontrup) op te zetten.

Er zijn ondertussen nog een aantal ontwikkelingen geweest in dit dossier, waarvan het mil goed hikt dat iii en de door jou aangedragen personen er van op de hoogte ziin.
Ten eerste zijn betreffende ondernemer en een medewerker uitgenodigd om op 12 lub op het Mmi sta ria van l &W te spreken met de heren en~ over een con captnotitie~ en +granutiet/noordse leem bestempelen als bouwstof. D ze conceptnontie is inmiddels in m nimaal 1casus gebruikt als beleidsu tgangspunt (z e b (gevoegde mail en bijgevoegde
conceptnotitie die ln het(n de mail beschreven besluit als memo was b (gevoegd). De ondernemer is bezig met een reactie op dit beslwt en als d e besch kbaar is zal ik hem v agen die te delen
metiulhe.
Ten tweede is betreffende ondernemeruitgenodigd

vooraan 

gesprekop 27ium m Utrecht met en Dit gesprek is opgezet omdat Cees Brandsen onlangs m deze
zaak is gedoken en hii had aangewezen als aansp raakpunt mocht e r tijdens zijn vakantie iets gebeuren. De ondernemer heeft haar gebeld vanwege de conceptnotitie en daaruit is

ditgesprekvoortgekomen. was op de hoogte van het contact tussen)o en ml].

ik zal op zo kort mogehjke termiin het gesprek met en Rvud Sphthoff organiseren, maar het leek me wel goed dat zii en jij op de hoogte rijn van de geschetste
recente ontwikkelmgen. Daarom heb ik hen in de cc van deze mail opgenomen. Mochten de recente ontwikkehngen nog tot nadere overwegmgen bil jullie leiden, dan hoor ik dat graag Ook ik hoop dat
een opbouwend gesprek tot een snelle en constructieve oplossmg zal leiden, zodat we voorkomen dat we bmnenkort zonder grondstoffen voor asfalt komen te zitten



Vent
Verzonden: woensdag 19 Jum 2019 1B 14
Aan: @votkerwessefs.com&
Ondenverp: RE. Noordse Leem problematiek

Caminlenw nl& Namens Dronkers, J H (Jan-Hendnk) -DBO

Geachte~/Best~

De volgende personen van 1 enW kunnen worden benaderd voor een gesprek over de Noordse Leem problematiek:

ILT) oa- t.nl

D GNI. Orc economie

Afval en Recyclmgj 06-~ Omlnlenw.nf

Ruud splitthoff (directeur wvL Rnkswatersn atj 06-~ Orws.nl

Alle personen kennen de toegestuurde presentatie over de problematiek

lk hoop op een opbouwend gesprekt

Hartelg ka groet,

jan Hendnk Dronkers

Vent ~mvotkerwessefs com&

Verzonden: donderdag 6 ium 2019 11 21
Aan: Dronkers, I.H. (Jan-Hendrik) -DBO

Onderwerp; Noordse Leem problem at ek
mfn enw.nl&

Beste Jan Hendnk,

Dankvoorhetgesprekvanvanocht nd. Ten behoeve van deescalat evankomende maandagbilgevoegdnogkortwatachtergrond nformatie. Deze presentsteisgemaaktdoorhetbetreffende bedrfif.

Met vn ende lijke groet,

msclaluge.
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