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Verzonden nnt BlackBen)r Work
(wvvw.blackbenv.com)

Van: Aland, Nel (BS) ~IRrws nts
Datum: woensdag 29 jan. 2020 10 07 PM
Aan: (BS) anvr.nts
Oudennrpr FW. Reactm h1 M&W op granuhet

Verzonden nmt BlackBerry Work
(tvvvw.blackbenv.com)

Van: Dum, E.HS. van (Liz) — BSK &~tkmnuenw nt&

Datum: rvoensdag 29 lan. 2020 9 10 PM
Aan: Aland, Nel (BS) ~CBsws.nt&
Oudenmrp: FW: Reactm h1 M&W op granuhet

H Nel

Je bad van~ook satkken :)

Dit is wat ik betbefde..

Met vriendehjke gmet
Liz van I)tun

Van: — DBO nnuruenw.nt&
Datum: woensdag 29 jan 2020 1224 PM
Aan: — BSK (nnlumwuw.nts, Duab E HS. vau (Lu) — BSK e

~nmmteutv uts, P.R. (Peter) - DGRW ~nmirueurv.nts
Kopie : DCO ommienw.nts,
— DBO

Ondetssvtp: Reache M MdrW op granuhet

~a,mmteuw.nt& - DGRW

amauenw.nts,

Allen,

In aenrulbng op onderstaand beneht, ook minnter hl&W heeg de nota bekekeu en ad deze graag besprekm. Ze heek dasrba nog 2 aamullende vragen:

Genen ook onderstaande reagan van de mmistm van 1&W, hjkt het mij verstandig om een sanrulleede nota te roeken oaann de vragen r an berde bewindspersonen rrordea beanuroord,
rvaarna de nota reet hea in eeu t an de star en bespmkea kaa re orden

Gmet,

—Oorspronkehjkberieht——

Van: — DBO
Vermeden: dms dag 28 jauuan 2020 18 01

Aan: BSK
P R (Peter) - DCRW ~renmmmv nt&

ammmnw.nlru - DCRW ~amauenwuto, Heu,



CC:~ -DCO.
~@toKIlcnxf nj&

Onderweqi Reacne hl I&W op gmnuhet

/&nmwuxv nhu DBO ttcmauenwup", - DBO

Allen,

bf mister 1&W ha eh gereageerd op de nota granuhet. Z«xxxi xveten xiut Ze xxxl~
hjlu het nuj x erstandxg om een nota ter mfo voor te berealen (door RWS?) nut antwoord hierop Ik heb nog geen reacue

ontvangen van hl hl&W op de nota

Hartehjlre groet

—Oora pro nkehjk bericht——

Van. Rhl Aihnm»trator Product te t&nsmenmnt&
Verzondeu: dmsdag 28 jauuan 2020 15:50

Aan Postbus nota's hhnister ummienw ulo
Onderweqi RONDZENDMAP 2020/756 Er is een door u vokooxde recordacne ongedaan gemaakt, Teimsn 31 januan hHenW (en MMenW) Ganubet infomutieve nota mmuter

Opnurking:
"dmsdag 28januan 2020om154733 (GMT 01 00) Nwuxxunhutmu, Cora vang

RecordActw afgekeurd x anus de eParafeer appi 11.1
"maandag 27 j a n aan 2020 om 10 08 38 (GMT 01 00)
Oolc naar hlMenW m RONDZENDNIAP-2020/825

"x rijdag 24 januan 2020 om 12 40 51 (GS IT-01:00) Heij, Peter."

RecordActm afgekeurd i anus de eParafeer app:
11.1

"xrljdag 24januaxi 2020 om 112900 (GSIT-01.00) Dom, liz van?

RecordActm afgekeurd vacua de eParafeer app:
Als besproken

Er staat een recordactie voor u klaar m HPRM Deze actie is opnieim aan u toegeuuzen

Open bugevoegde bighge om m HPRM het bestand en de recordactie van record ROxxDDZENDMAP-202ty756 te kunnen belujken.

Om de mfomutu en het bestand alleen te bekijken kunt u de volgende lmk naar de HPRM webchent gebrudon'ttps//Rhl-Webhd shsdu nl/HPRMWebChent?un=14374531&twccord&lanu=ju dutch&mbd~lse

Dtt e-madbencht n autouutuch gegenereerd door HPRhl (01 Productm)
Da bencht kan mforuutm bevatten die ruet voor u u bestemd Indien u met de geadresseerde bent ofdit bericht abusmx ehjk aan u u toegezonden wordt u verzocht dat aan de afmnder te
nulden en het bencht te veixxxjderen. De Staat aanvaardt geen aansprak@h/kbeid voor schade, van welk» aard ook dm verband houdt nut nstco's verbonden aan het elektmnuch
verzenden van benchten
Thu nussage may contam infomutmn that u not mtended foryou Ifyou are not the addressee or sfthis nussage «us sent to you by nmtake,you are requested to mfonnthe sander and
delete the uussage. The State accepts no habxhty for damage ofany kmd resultmg kom the ns ka mherent m the electmntc transnussmn o f massages.


