
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)

donderdag 26 april 2018 09:53
(ON)

RE: Gesprek Graniet

Zie latere email

Dus je actie

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 26 april 2018 9:IM
Aani (WVL)
Onderwerp: RE: Gesprek Graniet

Ben rueuwsgar)g p )

Senior Adviseur Handhaving

Rgkswaterstaat Oost Nederland06~
Verzonden met Blackgcny Work (www,bhckbeng,conij

10.2.e

V (WVL) ~rws.olv
D t : d g 25 p . 2018 4 08 PM
A (ON) 4, I

0 d rpr RB. Gesprek Graniet

Begrap dit geheel niet

Van: (ON)
Verzonden: woensdag 25 apnl 2018 15I25
Aan: (ON); (WVLR
CC: ILT

Onderwerp: RE: Gesprek Graniet

(ZN); (WVL)

Collega',

De heer~ van Graniet import heeR mij g held en wil graag een keer n gesprek. Nu zou het n et in lijn zijn met 'goed contact met de overhe d'om dit te weigeren. Dus ik ga na mijn vakantie
langs bg het bedrgf, maar heb al wel voor aarden gesteld dat ik geen uitspraak zal doen, ik kom alleen aanhoren en koken.

Vooral dit laatste is voor mg ter beeldvorming en zicht op het matenaal, ook om te zien of het om het zelfde matenaal gaat zoals bij het Twenteka naai jaren geleden geweigerd is en men nu voor
toepassing in honswskerplas heeft aangeboden.
Hij vertelde mij ook dat het project Twentekanaal (vervolgdeel) op bezoek is geweest en men positief was over het matenaal irt gebruik binnen het proleet.

Van:~ (Ofg
Verzonden: woensdag 25 april 2018 10:38
Aani (WVLR (ON) ;
Onderwerpt FW: Gesprek Graniet

(ZN) ; (WVL)

Van:~ (Ohg
Verzonden: woensdag 25 april 2018 10:37
Aanr ~Cagraniebimport.nf
Onderwerp: Gesprek Graniet

Geachte heer~,
Hartelijk dank voor uw bencht.
0 kunt het beste een afspraak maken met de Certifcerende instefiing 505 en eventueel betrokken van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILenT).
Dit omdat er vragen zgn gesteld over of de cert ficering van het matenaal wel luist is en het met onder de BRL 9321 zou vallen. H er gaan wg met over.

Rgkswaterstaat Oost-Nederland wil dit matenaal op basis van artikelen 5 en 7 Besluit bodemkwaliteit met zandwinplassen binnen ons beheergebied ontvangen Een toelichting daarop is gegeven

Met vnendeliike groeten,

Nt kat 'kk lis
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Beste

Naar aanleiding van het mail verkeer met van Oekkerg roep heb ik uw voite mail mge sproken
Omdat afzet van G ranuliet essentieel is de voor de voortgang voor ons bednif zou ik hier graag met u / betrokkenen een afspraak maken op korte termijn.

Ik hoor heel graag van u wat mogelijk is.

06~


