
Van:
Verzonden:
Aani
CCi

Onderwerp:

(Bs)
woensdag 29ianuah 2020 13:31
Kerkhof, May van de (ZN);

(ZN); Splitthoff, Ruud (WVL);
RE: SPOED: Akkoord Nota granuliet

(WVL); (Bs)
(BS); Aland, Nel (BS)

235

ver info. Mijn directeur Nel Aland Is vanochtend teruggebeld door Liz van Duin (DGWB).
DGWB meldt dat- — de H Stientje vrapen heeft gesteld bij de nota van DGWB. Afoesproken is dat DGWB deze vraoen met ons deelt. Ik heb tot op dit moment nop niets
van DGW B voorbij zien komen.

Gr,

Vani Kerkhof, May van de (ZN) & Enrws.nl&

Verzonden: woensdag 29 j anus n 2020 13 23
Aani (WVL) & erws,nlM
CC: (ZN) & grrws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL) &

Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granuhat

(Bs) &

eirws, nlm
erws.nlm

(Bs)
'Bs) &

girws.nl&
etws.ril&

May

Hartelijke groet, 11.1

Cn rws. nl &Vent (WVL) &

Verzonden: woensdag 29 l anus n 2020 12 37
Aani Kerkhof, May van de (ZN) & erws.nlM
CC: (ZN) & Lnrws.nlff 9pit tthof, Ruud (WVL) &

Onderwerp: RE: SPOED; Akkoord Nota granuliet

(Bs) &

Cnrws.ni&
erws.nlm (Bs) & erwt.nj&

& Z» nebsire h I / Zerdib Utzencbrg oi w grmndnt in Oter de klaas tmrdt op 6 &bnnrt 2030- 21 30 tav «sgenmden. Tse) "De ageBtnrp door Rgksnnterstaaf'

Vanochend teu karnue IenW m Den Haag genwkt en
Nota is tzsdagll naar b(mater MW gestuurd.

gesproken

V rzooilen net BbckBeny Wodt
(n&s&i blackbenv com)

Van: Kerlrbof, May tnn de (ZN) &

Datami wipbg 24 pm 2020 1128 Ahf
Aan: (BS) &

Kopie : ()zRZ) &

Oadsrnvrp: RE SPOED Akkoord Nota granukct

ern s al&

6(fws ig&,

@rvs td&,

(ES) & en&s nt
(ZN) «gnvs at, (r2%1.) &

Hl eh

Bijgaand de reactie vanuit ZN. In overleg met

May

stuur ik deze rechtsreeks aan jullie.

Hartelijke groet,

Van: (Bs) & erwt.nj&
Verzonden: donderdag 23 januari 202016:33
Aani Kerkhof, May van de (ZN) &

CO (WVL) &

Onderwerp; SPOED: Akkoord Nota granuli at
urgentie: Hoog

erwt.ni&; Spbtthoff, Ruud (WVL) &

e rws.nl &; (ZN)&
eswg nl&

Lnrws, nl&; (BS) c (Srws.nl&

Dap May en Ruud,

Zie onderstaand verzoek van (DGW 0).

11. 1
Ik hoor graag van jullie:

i) of jullie mijn opmerkingen en aanpassingen delen,
fi) of er nog aanvullingen van jullie kant zijn (concrete opmerkingen/teksten voorde nota svp).

Bij een onverhoopt verschil van inzicht tussen WVL en ZN, is het verzoek dat jullie dit in onderling overleg proberen op te lossen.

Het verzoek is ons uiterlijk nmrgenochtend 12u te reageren. Graag de reactie (ook) aan Bs collega

Groeten,

RWS Bestuursstaf

sturen (zie cc). Ik ben morgen niet op kantoor.

Van: -DGRW& emkniepw,nl&
Verzonden: donderdag 23 ianuan 202013i&0
Aani (Bs) & erws,nl&
CC; (WVL) & Ln rws.n l M

Onderwerp; Akkoord Nota granuh e t
(WVL) & Lnrws.nl&

Beste

Hierbij de aangepaste nota over granuliet. Ik heb de opmerkingen van jou, en zo goed als
mogelijk proberen te verwerken. Graag jullie medeparaaf. Ik wil graag aandringen op spoed gezien de
vragen van Zembla die blijven binnenkomen. De ministers moeten spoedig worden geinformeerd.



Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl


