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Beste la dat klopt Noordse Leem

Van: WVL)
Verzonden: dinsdaa 9 apnl 2019 10:37Aan:(,PPD); (WVL); ~(WVL)
Onderwerp: REi Graniet import

Ik zie morgen

Met mendeliike greet.

tzdens een workshop owr onderbounmatenalen. Dus leg ik het nog ewn aan hem «mr.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackbenv.com)

V (PPD) aires.nl
D t : d d 609 p 2019 626PM

-,~ (wvt.)
0 d r rprRE:Gr natunport

(WVL)

Aha. Vraag stelling moet dan wel wat scherper. Welke rechtszaak waar gaat die precies over?

Moet nu aan tafel tot morgen'

rBrws ot&;'~ (WVL)"

Verzonden met BlackBerry Work(www btackbe((y.com)

Van: 'WVL)" 'ibrws nt
Vcrmndcai 9 apr. 2019 1823
Aaai 'PPO)"
Oadcmmipi RE'ranitt import

mrws ol ; 'WVL)"
Beste

Maar het breken gebeurd hier dus het slib is geen EVOA

Van: (PPO)
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 10 22
Aan: (WVL); ~WVL);
Onderwerp: RE; Graniet import

WVL)

Is dus mrculaire economie vraag. Verder gelden normen en nchtliinen voor toepassen. En wil kopen wa contracten werken in. Geen materialen. Voorde rest afvalbeleidskwestie
(evoa)

Verzonden met BlackBerry Work(www blackberrv.com)

Srws.alp; 'WVL)r
Van: 'WVL)r urm.nip
Vemondeai 9 apr. 2019 17B3
Aaoi 'PPO)"
Onderwerpt RE: Graniet snport

ibrws.o(p ; 'WVL)r

Van: (PPO)
Verzonden: dinsdag 9 apnl 2019 17:67
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Graniet import

Hol~,
Heb je ook de vraagstelling voor ons?



Van: 'WVL)" nlrue nj&

Vermndcai 9 apr. 2019 17:45

Naar: 'PO)"
Cc: 'PPO)"
Oudemm ipi Oramet snport

o)rws.nj&

o)rws.nl&; '~(WVL)" Srws.nt ; 'WVL)"
Beste ~
Kreeg je naam via ~,dat pl wel een stenoloog

Een ketenvraag gesteld door Cees Brandsen gelet op orculanteit en de keten:

1 Heb jil eng idee hoeveel ton steenslag, in deze gramst wij als RWS afnemen van producenten en gebru ken in onze erken Wegen en Waterbouws
2 Heb jij emg idee hoeveel ton afval, genaamd granuliet ( slgpsel slib ) ontstaat bg het breken / bewerken gelet op bovenstaande door afname gramst RWSr

Zoals ~aangaf, als ik een tafel bestel is het zaagsel niet ons probleem en wil ik dit armst bg hebben,maar gelet op dat dit granuliet(sib) nu op tafel ligt in de bestuurstaf, toch graag een
antwoord of wg de keten volledig in zicht hebben bij onze werken.

Als pl geen ent oord hebt ie dan wep

Graag asap ree*ie svp


