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Mgn belangnjkste vraag blgft nu toch hoe kan het dat GIB het matenaal al 25 jaar toepast en met eerder is gehandhaafd en het matenaal gekenmerkt als bouwstof. Er is inmiddels 500 000 m
toegepast in diepe plassen. Kan lg is bil RWS nagas ~ wanneer zg voor het eerst hebben waargenomen dat het matenaal wordt toegepast als grond, terwgl RWS het oordeel heeR dat het een
bouwstof betreR. Wanneer is naar aanleid ng van d ze constatenng oor het eerst geh ndhaafd.

lk vind dat ze een stevige reactie hebben gegeven op de notitie Moeten wg goed naar kgken Hoewel ik het een pnma notitie vind (van lou), denk ik toch dat wij met een advies van een extern
bureau wg onze hadden wat meer vrg zouden hebben

Met v n ende liike groet,
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Een fijne dag,
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Beste~
Bijgaand vmd je onze reactie op de concept notitie Granuhet. We hchten ons standpunt graag nader toe m het gesprek op 12juh aanstaande.

Zoals reeds eerder aangegeven wil ik nogmaals benadrukken dat er op korte termiin een helder besluit genomen dient te worden. De continuneit va n onze badnjfsvoenng is in gevaar en daarmee ook
de wegenbouw in Nederland.

Met vn ende lijke groet,
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Beste ~
in vervolg op ons telefoongesprek ontvanu te hierbij de -mncept- notitie over granuliet. Graag zouden wil deze concept notite matje bespreken op vnldag 12)uli 2019 bg het
Ministene van ilkW in Den Haag. Kun)e~ laten weten hoe laatje kunt en wie vanuit GI6 aanwezig zgn Onze voorkeur gaat uit tussen 12 30u en 15u

Groeten,
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