
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)

donderdag 31 oktober 2019 19:33
(WVL)

RE: Memo granuliet

257

10.2.b

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 20:18
Aanr (WVL)
Onderwerp: REI Memo granuliet

Klopt, maar Ik zag ook een recente ofgcieb reactie van RWS-ZN met wegering meklmg Bbk op basis van argumentatie dat granubet geen grord i

Verzonden met BlackBeny Work
(www blnckberrv com)

V :~ (WVL) ai b
D t m; osnsdag 30 okt. 2019 8.03 PM
A ni ( WVL)
0 d rpi RE: Memo granubet

ar snt

Dank voor beide

groet

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 19:59
Aani~ (WVL)
Onderwerp: FW: Memo granuliet

Ter ntjb : memo status granubet van DG lenW

Vei mnden met BlackBerry Work
(www blsckbenv com)

V ( WVL)

D I :d d d g 17 kt 2019134PMAsn'WVL)
air s.nl

Ond nwrp; Memo granubet

ei
1'9r

s.nt, (WIIL) n rws.nb, ( WVL) oir s.nt, (WVL)

Heren, TER INFO: weet dat dit speelt, geen (re)actie gevraagd, wel vertrouwelijkheid gevraagd.
Wordt je komende dagen wel bevraagd over dit onderwerp, dan svp door-/terugverwijzen naar Ruud Splmholf.

Wat speelt:

Ministane heelt na lang traject besloten dat granuliet de status 'grond'eeft, dat zwart wit op papier gezet en aan RWS kenbaar gemaakt, ook toegezegd om dit in toekomsbge wgzig ing Rbk ta verduidelgken
(ZIE BD IADE )

Een concrete melding van toepassing granuliet in Zuid Nederland (in put Over de Maas! I) wordt nu wederom geweigerd. Zuid Nederland blgR zich op standpunt stellen dat het bouwstof is/kan zgn.
Ofwel: RWS-BS, RWS-WVL en IenW hebben ei gelegd over status grond ism RWS-ON en RWS-ZN, WVL (Ruud) heeft z'n nek uitgestoken om dit proces te begeleiding tussen lenW-RWS-Bontrup (met interventie
van Halbe Zijlstra d'rbg), RWS-ZN trekt nu toch eigen plan, melding wordt wederom geweigerd, het opinie en reacbe van Eontrup en lenW laat zich raden.

Vermoedeliik gaat Ruud dit laten opspelen nchbng onze DG . wordt vervolgd.

GroetW
Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 lt;44
Aanr Splitthoff Ruud (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: REI Memo granuliet

Dag RUUd,

Gesproken (ruim een uur) met (en
Kortste versie :

Ze gaan de melding weigeren (voor 12 10 uur) e mogelgk kennen ze alsnog toe, als eraan aanwilz ng/dienstopdracht komt.

Kortere versie:
Ze hebben op basis van de memo eemt gekeken naar de informatie als was het grond
Zien in de informatie het gennge percentage organische stof en concluderen: dus geen grond.
VI I llilt Id*n'm I (lt BBK.d iitdt" od I I Idrl I I I I dl I I k I otl 2 I Ir rtod



en: Over de Maas ligt ondereen vergrootglas bg ZN, gezien de omgeving

geven wel aan bereid te zgn te praten om te zoeken naar mogelgkheden

Wordt vervolgd

) en de beheerder

V Blom, Mnhele (BS) cmichele.blomtBrws.nD
D I : dmsdag 15 okt 2019 1204 PM

: Sphtthoff, Ruud (WVL) mud~shtthoff(Brws. I

Kp'BI,M'bgl (BS)w hl 61 &I b,
Onder rp; FW: Memo granuliet

(BS) ai

Beste Ruud,zie bijgaand m van peterHeijoverstandpuntrsv.gm ui(ct (k.~
—Oompmnkehjlcbericht-
Van:FostbusDOWB[ It P tb OOWBB '

I]

Vermeden: dinsdag 15 oktober 2019 ll 25

Aan. Blom, Mwhele (BS)
CC: ~(BS)
Ondemerp. Memo granubet

Beste rite rcn Blom

Nanens Peter Hei) stuur ik u bijgaand nnmo.

I vnendehlke Smet,

S 1 td t -g IWt Bd

Mmistene an infrastructuur en Waterstaat
Dmctomat-Oaner al Rumte en Wate
Postbus 21801 [ 2500 EX

I
Den Haag
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