
Van:
Verzonden:
aani
Onderwerp:

(Bsl
dinsdag 21ianusri 2020 2?17
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FW: Informatieve nota Granuliet
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Ter ndo

Gr,

Van: (Wsk) & ~snt
Datum: dmdag 21 po 2020 6 10 Phf
Aan: (EG) & Sbrn s nl,
Knpiei (ZN) & IBm I nl&,

(Bi) & iarws rd&

Onderwerpt RE Iaformaueve nora Grsnuhet

(ZNj &

(ZN) &

gtras nl
fhnvs at, Kerkhof, I lay van de (ZN) & rent s rd&, (ZN) & ftnvs.nt,

Ie : doe k, sngedenwe eensi

(engen:
& DGWB kous mjdag nnt een geamuahseerde sannlgimsm san de mits.

Verzonden nat Bkrckaeny Work
(nmw blackberry c om)

Van: (BS) « g(m s n!
Datum: dmsdag 21 pa. 2020 3 45 Phl
Aan: (ZN) & ~.s nt
Kopie : (ZN) & g(m s ut,

(BS) « Qrn s oj&

Oadernvrp: RE Informaueve nola Granuhet

(GAL) & gras nt
(2N) & gtrws nt, Kerkhof, hlay vsn de (ZN) & IS)rw s nt, (ZN) & Sdws rd&,

Dag en
Naar aanleiding van de vraag van over de M: het lijkt mij dat de nota aan de stas in cc naar de M wordt gestuurd.
0 ; goed om dit punt (cc aan de M) ook nog explidet bij DGWB te markeren.
Gmeten,
Eli&

Vani (ZN) & Cirws.nl &

Verzonden: dinsdag 21 j anuan 2020 1532
Aani (WVL) &

CC; (ZN) & Cnrws.nl&;

(Bs) & Cnrws.nl&

Onderwerp: RE: Informatieve nota Granuhat

ka rws.nl &

(ZN) & Cnrwsnl&i Kerkhof, May van de (zN) & Cnrws. nl &; (ZN) c knrws.nl&;

Beste
Bij deze de reactie vanuit ZN, afgestemd met May, en
De reactie is via de mnmentaarfunctie aan het bijgesloten domment toegevoegd.

Daarnaast vanuit onze kant nog de vraag (@ ), in hoeverre de minister van ISW op de hoogte is van de actualiteiten rond dit dossier.

Groet,

Vani (WVL) &

Verzonden: maandag 20 januari 2020 CB 46
Aani (WVL) &

CC: Kerkhof, May van de (ZN) &

Onderwerp: FW: Informatieve nota Granuliet

Cirws.nl&

@Iws.ni&; (ZN) &

jnrws. nl&; sph tthof, Ruud (wvl.) &

e r we. nl &;

Cnrws.nl&
(ZN) & etws,nl&; (Bsl & erws.nl&

Collega',

Bijgaand de eerste conceptversie nota-ter-informatie Granuliet aan de Minister W+M
Laten we een gemordineerde RWS-rearsie geven. Bijgaand (in renvooi) nijn eerste input.
tk haak collega's van ZN aan.
Deadline, uitedijk morgen 21-1

Gmet

farms.ni&;
- DGRW&

Vani - DGRW & emenienw.nl&
Verzonden: vrijdag 17 I anuen 2020 17:13
Aani Sphtthoff, Ruud (WVL) &

Carws.nl&;
Onderwerp; Informatieve nota Granuhet

(WVL) & Cnrws.nl&;

Cam i ui e uw,nl &

(IIWL) & Carws.nl&; (Bs)

Beste en

Bijgaand treffen jullie een eerste concept aan voor een informatieve nota aan de minister. Ruud heeft mij gevraagd om deze
eerst met jullie af te stemmen. Graag jullie commentaar. Zou fijn zijn als ik deze maandag of uiterlijk dinsdag kan ontvangen.

Met vnendelilke groet,

i I OS-

s-mea: ymwwwar


