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Hoi

la ga ik vandaag doen,~ heb Zl nog contact gehad met~ over IT verslag f

Verder worstel ik nog
wederom mijn RW S cogega s sta lken project Twentheka na a l waar de onderzoeken b live n.

Kreeg net bericht via BS dat hij inderdaad een rechtzaak gaat starten

en ga

Groet'an:

(WVL)
Verzonden: maandag 27 mei 20lg l2:55
Aani (WVL);
CC: (WVL)
Onderwerpt RE: notitie granuliet

- DGRW; (ON); (WVL); (ON); (WVL)

Beste collega',

Mag ik jullie aan- en opmerkingen op de notitie ontvangeni

Een fijns dag,

+31 (0)6~
fg+WP) Denk ook an het milieu - is pnnte van deze mal echt nod gr

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 22 mei 20lg lfi:44
Aani (WVL);
CC: (WVL)
Onderwerp: nobbe granuliet

DGRW,'ON); (WVL); - ILT; (ON)l (WVL)

Beste collega',

In vervolg op ons overleg van as maandag hierbij de aangepaste versie van de notitie over granuliet. Graag~ontvan ik voor maandag lugie op-en aanmerkingen zodat ik de notitie definitief kan
ma ken.

Nadat de notit e defin tief is, is afgesproken dat H Cees Brandsen zal informeren en W en ik zullen het IT Bb k informeren. Ik zal mgn collegas van RW S informeren~ en~ zullen
vervolgens de not tie gebruiken als basis voor de handhaving en het verzoek van GIB om een uitspraak te doen over de toe passing smogelilkheden van Granuliet. ~ zal op basis van de notitie
contact opnemen met de CI en aangeven dat het huidige certificaat niet gebruikt kan worden als EKV voor granuliet.~ en ik zullen indien een nieuwe normdocument (waarschijnlgk de 6RL
9344 van SGS) wordt ingediend voor opname in de R6K aangeven dat granuliet een bouwstof is

De notitie zal door ILT ook nchting Brabob gebruikt worden om aan te geven dat toepassing van granuliet als grond met mogelijk is.

Voorde vogedighe d Bodem+ kan de erkenmng van GIB n et ntrekken. Onze bevoegdhe d tot intrekken van een erkenning is beperkt tot admimstrabeve redenen zoals genoemd in art ll van de
Rbk. Indien de CI het certificaat intrek kunnen we in actie komen. In alle andere gevallen is ILT leading.~ en ik zullen nog een besluit mo t

Alvast bedankt voor lugie reactie.

Een fijn dag,

gesprek gaan met GIB

+Bl (D)~
Q+lt) De kooka nhetmlli -is print n van deze lechtnodg


