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Sphtthoff, ltuud (WVL)

(WVL)

RE: Noordse Leem problematiek

031

Dag Ruud,

Klopt,dankvoordoorzenden

Wat me verbaast

Mogelak

Ik vraag me ook af

Mnn afspraak met Bontrup isy staren tot stand gekomen, nadat~ eerder om het telefoonnummer van de heer Bontrup had gevraagd.
B b d I
I
Wat betrek ovemicht: tot voor deze escalatie werd de informatie tussen betrokkenen (in ieder geval binnen RWS) goed gedeeld.
Ik vraag me af

Met vriendelijke groet,

Van: Splitthoif, Ruud (WVL)
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 22:33
Bant (WVL)
Onderwerp: Ful: Noordse Leem problemabek

Er vmdt bbjkbaar al veel overleg plaats m te nen. Ben berueuwd wn het oserdcht houdt.

Verzonden met BlackBeny Work
(www.blackberrv.com)

V : 2alstrs, Hslbe~volkeiwess Is com
D t : d gl9j ZOI91022PM
A i D nkwn JH (I -fh d 3)-DBO
K pis: Dnpenbeek, F.J. an (Frank) - ILT
0 d rpi RE: Noo dse Leem p obl matnk

a ''
N&

CBtmhnl&, - DGbB n!mi i n .nt, Splittboff, Ruud (WVL) (&r s.nt

Geachte heer Dronkera / Beste Jan-Hendrik,

Dank voor het leggen van het contact, ik zal hen telefonisch benaderen om een gesprek over noordse leem/granuliet met de betreffende ondernemer (Peter Bontrup) op te zetten

Er zijn ondertussen nog een aantal ontwikkelingen geweest in dit dossier, waarvan het mil goed hikt dat jij en de door jou aangedragen personen er van op de hoogte zijn.
Ten eerste ziin betreffende ondernemer en een medewerker uitgenodigd om op 12 joh op het Mmiste ria van l & W te spreken met de heren en ~over een con captnotitie~ en Q gra nul iet/noordse leem bestempelen als bouwstof. Deze conceptnotitie is mmiddels m mmi mae l I casus gebruikt als bel e idsuitgangspunt (zie bijgevoegde mail en bijgevoegde
conceptnotitie die in het in de mail beschreven besluit als memo was b )gevoegd). De ondernemer is bezig met een reactie op dit beste ten als d e besch kbaar is zal ik hem v agen die te delen
met jullie.
Ten tweede is betreffende ondernemer uitgenodigd vooraan gesprek op 27ium m Utrecht met en . Dit gesprek is opgezet omdat Cees Brandsen onlangs m deze
zaak is gedoken en hij had aangewezen als aansp raakpunt mocht e r tijdens ziin vakantie iets gebeuren. De ondernemer heeft haar gebeld vanwege de conceptnotitie en daaruit is
di t gesprek voortgekomen was op de hoogte van het contact tussen lou en mij

ik zal op zo kon mogelijke termijn het gesprek met Frank Diepenbeek, en Ruud Spl thoff organiseren, maar het leek me wel goed dat zij en jij op de hoogte zijn van de geschetste
recente ontwikkel mgen. Daarom heb ik hen in de cc van deze mail opgenomen. Mochten de recente ontwikkehngen nog tot nadere ove nee gmgen bil jullie leiden, dan hoor ik dat graag. Ook ik hoop dat
een opbouwend gesprek tot een snelle en constructieve oplossmg zal leiden, zodat we voorkomen dat we bmnenkort zonder grondstoffen voor asfalt komen te zitten

Met vriendelijke groet,
Halbe Ziilstra

Vent - DBO

Verzonden:woensdag19iuni 201918 14
Aan: Zijlstra, Halbe ~Cevolkeiwessets com&

Onderwerp: RE Noordse Leem problematiek

Ciminie w.nl& Namens Dronkers, J.H. (Ja -Hendnk) -DBO

Geachte heer Zijlstra/ Beste Halbe,

De volgende personen van I enW kunnen warden benaderd voor een gesprek over de Noordse Leem problematiek.

Frank Dtepenbeek (plv. mspecteur- generaal I LT) 06 -~ Ciilent.nl



Afval en Recyclmg2 06-~ Omtntenw.nl

Ruud spl i tthoff (directeur wvL lhikawatersu atj 06 -~ tntws,nj

Alle personen kennen de toegestuurde presentatie over de problematiek

ik hoop op een opbouwend gesp rekt

Hartelq ka groet,

jan Hand nk Dronkera

VarTZiilstra, Halbe ~Levofkerwes Is m&

Verzonden: donderdag 6 juni 2019 11:21
Aan: Dronkera, I.H. (fan-Hendrik) -DBO

Onderwerp: Noordse Leem problematiek
Lem i m e nw. nl

Bestelen Hendnk,

Dankvoorhetgesprekvanvanochtend Ten behoeve van deescalatievankomende maandagbijgevoegdnogkortwatachtergrondmformatie. Deze presentatieisgemaaktdoorhetbetreffende bednlf.

Met vn ende lfjke groet,
Halbe Zijlstra
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