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6est

Aanvulling op eerdere email~ zelf heeR gelet op de fysische eigenschappen,wat bepaalt of dit nu zand is leem of iets anders en ovenge e genschappen een~ rapport laten opstellen door~. Dit heb ik
in concept onderhands . Dit geeR de afi gk nge n aan etc etc .hoge dichtheid,afwijkende korrelg rootte,geen kleimine relen als lutum,sem foto s etc etc .

Aan ~ ook eerder gevraagd dit op te vragen Vandaag gebeld,maar volgens ~geeR~ geeR aan dat dit smog niet is het definitieve rapport .

Groet+
Van: (WVL)
Verzonden: dknsdag~tg uli 2D19 lgi43
Aan: (WVL) ;
Onderwerp: RE; granuliet grond

(WVL)

Dank~
Voor dit bericht

Het lijkt erop dat

Tot zover

Mvg +
Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 16)uli 2019 9.'02
Aani (WVL);
Onderwerp: FW: granuliet grond

(WVL)

Dag R en Wt,
Met name ~ weet dat er al een tijdje het nodige loopt over granuliet~ heb ik net al even gesproken.

Als ik de film terugdraai zie ik het volqende beeld ontstaan:

Nu ik eraan tod)e in ben gedoken heb ik hieraan aantal zorgen bg:

Met de uitspraak van beleid die er nu ligt, hebben we in ieder geval twee~i
Hoe moet dit nu verdere uitwerking kragen in de rage lgeving (o a. BLR 9344) en wat er feite lok met het ma te naai wel en met kan gebeureno
Hoe om te gaan met de lopende procedures, waarin o a. de argumentatie voor bouwstof is gebruikt&

Er wordt nu door beleid een overleg georgamseerd waann van RWS beleid, ILT, LO60, LONG en handhaving meedoen

Met vriendelijke groet,



Ren: I LT

CC: (WVL)
Onderwerp; grenuliet grond

Beste Allen,

Celtent nl&; - ILT el~cedent nl&;

Lerws.nl&; DGRW

-
I LT

Cemmiegw.nl&
Leilent.nl&

~ en ik hebben vandaag W uitgebreid gesproken over granuliet. De vraag stond daarbij centraal of granuliet
een bouwstof of grond is. Alles overwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat

~ heeft inmiddels van RWS benaderd. Begin volgende week wordt geprobeerd om op
afdelingshoofdniveau een overleg te plannen, om te komen tot een gezamenlijk beeld en richting.
hebben jullie vanuit de ILT suggesties voor een afdelingshoofd die aanwezig kan zijn bij dit overleg.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-melig Qmi nien)T)LR nl


