
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Aland, Nel (BS) 105
woensdag 29 januari 2020 21:32

Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK

RE: Reactie M M&W op granuliet

Dank je liz.

Zal zorgen voor reminder waarin jij wordt meegeitomen.

Groet nel

Verzonden ns:t BlackBerry Work
(wtvw.bjackbenv.com)

Van: Duin, E.HS. van (Liz) - BSK &

Datum: woensdag 29 jan. 2020 9:10 PM
Aan: Aland, Nel (BS) ~&rws.nl&
Ondetmerp: FW: Reactie M M&W op granuliet

(aminienw.nl&

H Nel

Je bad van~ook stukken :)

Dit is wat tk befoekle..

Met vriendelijke groet
Liz van Dtun

Van: - DBO
Datum: woensdag 29 jan. 2020 1224 PM
Aan: - BSK&~ DGRW &g RC4minienw.nl&, Heij

Kopie : - DCO &

(mminienw.nl&,

Ondetsaetkmt Reactie M M&W op granuliet

a minienw,nl&

Qminienw.nl&, Duin, E.H S, van (Liz) - BSK
P.R. (Peter) - DGRW~ zgminienw.nl&

(asninienw.nl&,
- DBO & t(a.minienw.nl&

Qntinienw.nt&,

- DBO

Allen,

In aanvulling op onderstaand bericht, ook minister M&W heeft de nota bekeken en wil deze graag bespreken. Ze heeft daarbij nog 2 aanvullende vragen:
- nt

Gezien ook onderstaande vragen van de minister van I&W, lijkt het mij verstandig om een aanvullende nota te staken waarin de vragen van beide
bewindspersonen worden beantwoord, wasma de nota m:t hen in een van de staven besproken ksn worden.

Groet,

—Oorspronkelijk bericht---
Van: -DBO
Vermnden: dinsdag 28 januari 2020 18:01

Aan: - BSK (aminienw.nt&; Duin, EH.S. van (Iiz) - BSK
DGRW ~Hot(nieuw.nt&; Heih P.R. (Peter) - DGRW imnienw.nt&

CC:~ Q~ - DCO minienw.nl&; (
-DBO (aminieow.nt&

- DBO

minienw.nl&;

anthtienw.nt&;



Onderwerp: Reactie M I&W op granuliet

Allen,

Minister I&W heeft gereageerd op de nota granuliet. Ze

bereiden (door RWS?) met antwoord hierop. Ik heb nog geen reactie ontvangen van M M&W op de nota.

Hartelijke groet

voor te

—Oorspronkelijk beticht-—-

Van: RM Administrator Productie &HeludeskTRIM(Rminienmnl&
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 15:50

Aan : Postbus nota's Minister &PostbusnotasMinisterrRnunienw nl&

Ondenverp: RONDZENDMAP-2020/756 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt, Termijn 31 januari: MlenW (en MMenW) Granuliet
informatieve nota minister

Op nrerking :

"dinsdag 28 januari 2020 om 154733 (GMT0100) Nieuwenhuizen, Cora van:"

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Graag bespreken. Wat is nu precies het vervolg?

"ruaandag 27 januari 2020 om 10:08:38 (GMT-01:00)
Ook naar MMenW in RONDZENDMAP-2020/825

"vrijdag 24 januari 2020 om 12:40:51 (GMT-01:00) Heij, Peten"

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app;
Er zitten een paar typefouten en niet te volgen zinnen in. Graag aanpassen.

"vrijdag 24januari 2020 om 11 3900(GMT 01 00) Duin, 13z van:" 11.1.

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:
Als besproken

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Deze actie is opnieuw aan u toegewezen.

Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP 2020/756 te kunnen bekijken.

Om de infanuatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient gebruiken :

httos://RM-Web.frd.shsdirni/HPRMWebCiient?uri=l4374531&t~cord&lans=la dutch&nrbd=false

Dit e-tuailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (Ol Productie).
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestetud. Indien u niet de geadresseerde bent ofdit bericht abusievelijk aan u is toegezonde, wordt u
vermcht dat aan de afzender te nulden en het bericht te venvijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt ntet risico's verbonden aan het elektmnisch verzenden van berichten.
This nres sage may contain infonnation that is not intended for you. Ifyou are not the addres sec or if this tuessage was sent to you by mistake, you are
requested to informthe eender and delete the ntessage. The State accepts no liability fordamage ofany kind resulting lmmthe risks inherent in the
electronic transnussion ofmassages.


