
Vent
verzonden:
Aan:
Onderwerp;

Beste W

(WVL)

dinsdag 10 ap ri I 2018 14 09
- DGRW

FW: Aenw )zing BRL 9344 '?

16

11.1 intern
Via via ontving ik onderstaande mailwisseling over granuliet in relatie tot vaststelling van de BRL 9324. Weet lil of erop dit punt naderhand ontwikkelingen zijn geweest.

I
Kun je mfi informeren over de laatste stand van zaken in onderstaande discussie.

Aangezien ik hierover morgen rond het middaguur een (telefomsch) overleg heb met~~M en~, zou ik een reacbe voor die tgd erg waarderen.

Alvast erg bedankt

Met vnendelilke groet,

Van:
Verzonden
Aani
CC:
Onderwerp

(VIVL)
9 april 2013 16:19

(WVL)

(WVL)
REi Aanwijzing ER(9344 &

Dank le wel.
Ik beodilp dat er dus

Groet~

Van :

(WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2018 14:11
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Aanwgzing BRL 9344?

Hol~
ik weet met of e er wat aan hebt

en zgn inhoudelijk beter op de hoogte.

Groeten,

Van: DGRW (mailto:~minienm.nl]
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 9:11
Aani
CO - DGRW;
Onderwerp: FW; Aanwijzing BRL 9344?

(WVL),'
HBIZ

(WVL)

Beste Collega',

Zie de onderstaande reactieven ~. Volgens mil

Met vnendeliike groet,

Vent (marltm~@sss comj
Verzonden: dinsdag 13juni 201715:37
Aan: - DGRW ~C&mmienm nl&

CC: &M@bouw kwa I te t nl&;

Onderwerp; RE: Aanwijzing BRL 9344 '?

Osgs.com&; ~uwgrsniet-importnl&

Geachte hee~,
Zoals op uw toicemafi ingesproken heeft het dossier BRL 9344 reeds een lange histone, . Een wreenwudigde weergaw tuigt hieronder.

Inderlgd is BRL 9321 aangepast t.b.v. granuiet, nadat er wn Sentemowm een uitspraak is gekomen dat dit mstenssl inderdaad onder de definitie wn grond rolt

Echter, die aanpassing is gestrand bs de toetsingscommissie Bbk,

Na heel wel discussie is er wnclgens umr gekozen een BRL op te stellen die aan beide cntena tegemoet komt, waarbij owrigens de definitiekwestie niet in opgelost, zoals u aangeeft.

De BRL heeft inmiddels alle relewnte gremia gepasseerd.

Hs is in wrband met afspraken echter pas komende donderdag bereikbaar.

Met vn ende lijke groet,



To:
Cc;
Subject: FW: Aanwilzmg BRL 9344 7

Beste Q,
Er is een probleem ontstaan rond de opname mn de BRL 9344 in de Regeling bcdemkwsliteit. Graag ie aandacht vzor onderstaande mail wn~ fan ~ waann het probleem uiteen wordt gezet. Er wordt
wrzccht om wmr het einde week te reageren; wat mij betreft mag dit Sezien de tijdsdruk- ook rechtstreeks aan de heers

Van:
Verzonden: dinsdag~(3 uni 2017 13:00
Aani

DGRW'nderwerpt

RE: Aanwijzing BRL 9344?

Beste ~,
De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk, tijdens de aansaardingsperiode is er geen strijdigheid geconstateerd Er is daardoor niet eerder aanleiding geweest om te twijfelen aan de mogeliikheid de BRL op te nemen
in de Regeling.

Ik zal le weeg worieggen aen de schemsbeheerder, met hel dnngende tarzcek er deze week nog antwcord op te gewn

Van: - DGRW [marito:~mminienm nl]
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 12:38
Aani
CC: (WVL); (WVL);
Onderwerp: Aanwijzing BRL 9344 7

(CD); (WVL) ;

Beste~

Ik heb je nog proberen te bellen, maarts was even met bereikbaar.

Met vn ende lilke groet,




