
Van:
Verzonden:
Aant
Onderwerp:

Era ndsen, Cees (WVL)
donderdag 17 oktober 2019 20:59
Beuting, Diana (ZN)
Escalatie voorstel betreffende de afwilzmg door ZN voor storten van granuliat

112.

lk escaker au naar jouw tamiuge de nrkfetg d» k tan kreeg tan&chteod om 11 40. ~tmfdde dat om 12 05 de termjn zeur( iiaarop terguumgswleong nwet
autauordden Nawaag ledde mt bet mzi:is dat uastel nut augelgk a.

Er beef m de ocfseml een gesprek plaatsgmuuden tussen oos afif hB en rrrusen san twgurautgserlersug ZN

Probkema dat Da heeR gekd tot Na omlerzoeksrapportea en aamulknde
edomatr n door DGWB betustepl dat granulrt als gmrd beschotav nag worden hfddels ds aeuu tras er dan hehferherd mor intern RWS otm toepassug tan giaoufrt

begreep k. Gramhet n een restproduct imt orasemt ah ng Rju ZGAB bestellen tuor onze uefpn

Wij lebben sh

h(ga standpunt a au dat

lk hoop url tanle te horen,

Groeten,
Cees

Verzonden nut BlackBerry Work
(antwblack~coiu)

Van: (Vr%1.)

Datum: donderdag 17 okt 2019 723 Pld
Aam fkmdsen Cees (WVL)
Kopie : (tse'.)
Ollllerlwrp: FW Gespreksverslag

rus rd&

rus nt,
17/10I2019

Hoi Cees,

fnfomwtie Bontruot
Onderstaand de terugkoppeling van het tel. oesorek van ZN (via de adviseur daar) met de firma Bontruo (via de medalist daar) over het afwijzen van de melding vh toepassen van
Granuliet. Dp mijn verzoek door Bontrup op de mail gezet.

tn essentie komt het erop neer dat ZN in dit te(g~es rek aangeeft dat:

De speriaiist van Bontrup geeft in rood aan het eind aan wat zijn mening is.

fitfoistwtta ZN:
ik heb eerder op de dag aan ZN (May) gevraagd aan te geven per mail wat:
& De reden is voorafkeuring van de melding
& Er nodig is voor goedkeuring
Daarop heb ik (nog) niets gehoord.

fnfornwtie WVL

De mening van

Miin overweeinoeni

Miin advies aan jou is

Groet

rrone
Bent : donderdag 17 ddober 2019 16:00



Toi
Subject: Gespreksverslag~ - 17/10/2019

Gesprekverslag
170kt 2019, 13:15 — 13:45
Telefonischgesprektussen ews en Bontrup.~ belde nav afwilzing melding 504391 1- Toepassing Granuh e t Ggt odlvk
Opgesteld door~ In rood mijn toe l i ebt mg, de rest is zo feite luk moge lil k weergegeven.

~beide om de afwijzing toe te lichten.

Vriendelilke groet,


