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Ik krijg deze mail doorgestuurd. Vraag jij aan oni - sanwn met ZN ( )- de op RWS geletterde vragen van een eerste concept-antwoord te voorzien.
Die eerste mnceptantwoorden, en mogelijke discussiepunten, bespreken we dan wat mij betreft eerst nog intern RWS (WVL, ZN en Bs) voordat deze naar / DGWB worden gestuurd.

Gr,

Larws.nl&Van: (Bsl
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Hallo Ruud en

De beide ministers hebben gereageerd op de nota over granuliet. Over de nota zijn aanvullende vragen gesteld. In
het bijgevoegde worddocument heb ik de 5 gestelde vragen weergegeven. De vragen heb ik gehaald uit de mails van

en de aantekeningen die op de nota zijn gemaakt. Bij de vragen heb ik aangegeven wie een bijdrage op
welke vraag kan leveren. Er zijn vragen waar wij gezamenlijk naar moeten kijken. Het is namelijk niet helemaal met
een schaartje te knippen. Wanneer alle vragen maandagochtend zijn beantwoord, maak ik een informatieve nota
voor de ministers. Deze bereid ik al voor. Ik betrek jullie daarbij. Ik ben zelf vandaag een groot deel van de dag in
bespreking en onderweg. Ik vertrek om 12: 00 uur. Mochten jullie voor die tijd nog vragen hebben dan verneem ik
dat graag, anders via de mail.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: (a)mini en w. nl


