
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen :

(WVL)

vrijdag 21 juni 2019 13:57
- DGRW

FW: Concept notitie Granuhet
2019 06 06 Bob G I B.does

17

Ter informatie. RWS wacht tot 12 luli met optreden tegen GIB.

Een fijn dag,

+31 (0)6~
Van: (ON)
Verzonden: vrijdag 21 juni 2019 ll:07
Aani (Ofg;
Onderwerp: RE: Concept nobtie Granuliet

(WVL); ILT; ~(WVL); (uw(); (WVL); (WVL)

Collega',

In aanvufi ng op onderstaande mailwissel ng het volgende. Zoals bekend is biWRilkswat rats t ON een bezwaarschrifbvqn de advocaat van GIB inqediend in verband met de weiqennq van RWS ON
om het gebru k van granul et in een voormal ge zandwinplas toe te staan. ~ J. J ~

ter informatie bg deze mail.

Om te voorkomen dat de contacten en procedures met GIB door elkaar gaan lopen, wachten wij met het verzenden van de beslissing op het bezwaarschnft tot na het gesprek van 12 juli 2019.

Met mendelilke groet,

Senior Bestuurifik Jundisch Aduseur

Afd li g W k p kk t

Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Eusebius b u te n singel 66 I 6828 Hz arnhem
Postbus 22321 3500 GE Utrecht
Faciuuradres Postbus 81851 3503 RD Utrecht

M 06~~@rws ni
mwr rijkswate rata t nl

Water. Wegen. Werken. Ibikswaterstaal

Werkdagen maidi/do en wonml ochtend

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 18)uni 2019 13:58
Aani (ON); ~(WVL);
Onderwerp: RE: Concept nobtie Granuliet

(WVL); (WVL); (WVL); (ON)

Beste ~
De communicabe naar het IT hebben we volgens mg zo afqesproken,H t IT knlqt de nobbe ter inform tie dus nip/r beslu tvorminq. zoals we eerder hebben aangegeven s het met aan het IT
maar het bevoegd gezag om een standpunt te bepalen.

Een fijne dag,

+31 (0)~
QQg Denk ook san het milieu - is p ints van deze ail echt nodig&

Van: (ON)
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 13;30
Aani (WVL); ~(WVL);
Onderwerp: RE: Concept notitie Granuliet

(WVL) ; (WVL); (WVL); (ON)

Collega',

Heb ik iets gemists Naar aanleiding van ons laatste overleg hebben we afgesproken dat de commumcatie in eerste instantie via ILT (Handhaving kwalibo) en RWS ON (beslissing op bezwaar; t!06)
zou lopen en daarna via het IT Bbk voor landelgk Is dit een aparte actie en hoezo?

Wg zetten de BOB nu stil, we hebben emge zorgen over wat er nu gaat gebeuren. Wat is het doel van dit overleg en welke gevolgen kunnen er ziln voorde handhaving en het bezwaar?i

Is d t de versie die we kunnen commumce ens Het is nog ee concept, maar ordt nu al wel gedeeld met GIB?

Gr.Q

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 17)uni 2019 15i39
Aani~ (WVL);
Onderwerp: FW: Conq.pt nobtie Granuliet

- ILT; (ON) ; (WVL); (WVL) ; (WVL); (ON)

Ter nfo.

Een fijne dag,

+31 (0)6~
QW)g Denk ook san het milieu - is p ints van deze ail echt nodig&

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 17)uni 2019 1$ 3$
Aani
CC: DGRW;
Onderwerp: Concept notitie Czanuliet

(WVL)

Beste Q
In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet Graag zouden wg deze concept notitie met)e bespreken op vrgdag 12)uli 2D19 bg het Mimstene van IlkW in
Den Haag. Kun la~ laten weten hoe laatje kunt en wie vanuit GIB aanwezig ziln. Onze voorkeur gaat uit tussen 12 30u en lfiu.




