
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

(ZN)

vrijdag 31 januari 2020 10:40
(BS)

(BS)

RE: Reactie M M&W op granuliet

322

Heb ik en zal ik je in de loop van de dag sturen.
Groet

Verzonden met B(ackBerry Work(www.blackberrv.com)

anvs.rd&Vou: 'BS)v
Datum 31.01.2020 0856
Aui 'ZN)" Fa nvs.nt&
Ccr" (BS)v
Beun(D RBi Reactie M M&W op gramdiet

Dag ~,
tleb jij voor mij s.v.p. een tijdlijn / overzicht van de verschillende stappen die in de handhavingszaak m.b.t. granuliet in Over de Maas door ZN zijn gezet?

Groeten,

Van: (ZN) grws.nj&
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 16:15
Aan: (BS) ie rws. nl &

CC: Kerkhof, May van de (ZN)
Cerws. nl &;

Onderwerp: RE: Reactie M M&W op granuliet

rws.nl&; Beuting, Diana (ZN)

(BS) Ca rws. nl &

rws.nl&; (WV L)

Hallo Q,
Bedankt voor de informatie.
Ik heb net met het Dt afgesproken, dat ik vanuit de inhoud voor jou vanuit ZN eerste aanspreekpunt ben.
Indien je mij vanuit de inhoud nodig hebt om te helpen, laat het mij weten.
Het communicatiegedeelte extern ligt bij ga ik van uit.

Nog een vraag: hoe concreet is de afspraak dat DGWB de vragen gaat beantwoorden? Is hier iets over afgesproken?

Groet

Vani (BS) ~l&
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 12:14
Aan: Kerkhof, May van de (ZN)

(WVL)

CC: (BS)
Onderwerp: FW: Reactie M M&W op granuliet

Ca rws. nl &; (ZN) Cerws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL)

Ie rws, nl &

rws.nl&; Aland, Nel (BS) ~diarws.nl&

Carws.nl&;

Zie bijgaand de opmerkmgen van de M (voor zover ik kan zien van beide ministers) bij de granuliet nota.

Zonder tegenbencht, ga ik ervan uit dat DGWB het voortouw heeft/neemt voor beantwoording van deze vragen.

Groeten,

Van:Aland, Nel (BS) Cerws.nl&

Verzonden: woensdag 29januari 202022:07
Aan: Ravestijn, Eric (BS) rws.nl&
Onderwerp: FW: Reactie M M&W op granuliet

Verzonden unt BlackBerty Work
(www.b)ackbenv.com)

Van: Dun, E HS. van (IJz) — BSKs @msuenw.nl&
Datum: woensdag 29 jan. 2020 9 10 PM
Aan: Aland, Nel (BS) ~rws.nl&
Ondrnn rp: FIV: Reactie M M&W op granuhst

H Nel

Je bad van~ook sndd:en :)

Dit is wat ik beg?e)de..



Met vriendeiijke gmel
Liz vdn Duin

Van: — DBO amauenw.td&
Datutu: woensdag 29 jan. 2020 1224 PM
Aan: — BSK /&uunieutv.nt&, Dum, E ILS. vau (Lu) — BSK
~atuinmtw nt&, Heij, P R. (Peter) - DGRW ~/amkuenw nt&

Kopie : — DCO ammienw nt&,

/a mmienw.nt&

Onderwerpt Reacbe M M&W op granuhet

/amauenw.nl&,

DBO

- DGRW

amauenw.nl&,

Alles,

In aaniulhng op onderstaand bencht, ook minuter MgiW heeg de nota bekeken en «sl dez» graag bespreken. Ze heeg daarbij nog 2 aantullende vragen.

Genen ook onderstaande vragau van de mmister van 1&W, 8/kr het «aj verstandig om een aaniugeude nota te roakea uuann de vragen i an bede beumdspersoaen ivorden beanniuord,
«nama de nota net hen in een van de staven besproken kan oorden

Groet,

—Oorspronkeh/kbencht-
Van: DBO
Verzondeu: dmsdag 28 januari 2020 18 01

Aan BSK
P R (Peter) - DGRW Q ~aumunw.nl&
CC: — DCO

romauenwnl&; Dum,EHS van (Lu)-BSK

o nlluleliiv Ill&,

u, mauenwnl&;

DBO ausounwnV, DBO

DGRW ~/arumienwul&, Heu,

(&rmnuuw nl&
Onderweg& Reactie hl I&W op granuhet

Allen,

hfmuter l&W heeg gereageerd op de nota graaubet.~ usi

ontvangen van hl bf&W op de nota
lijkt het rml verstandig om een nota ter mfo voor te bereuleu (door RWS?) nut antwoord hiemp Ik heb nog geeu reactm

Hartehjke gmet

—Oorspronkeh/kbencht-
Van: R11 Admmistrator Productie fa&nuuenmnl&
Vermeden dms dag 28 januan 2020 15 50
Aan Postbus nota's Muuster ianuuenw.nl&
Ondemvrp RONDZENDhfAP 2020/756 Er u eeu door u vokootde recordactie ongedaan genualu, Tenugn 31/anuan. hllenW (en MMenW) Granuhet mfomatuve nota munter

Optmrkiag
"dmsdag 28januan 2020om154733 (GhfT 01 00) Nteuuvnhunen, Cora i an"

RccordActte afgekeurd i anuu de eParafeer appi

"maandag 27lamian 2020 om 10 08 38 (GMT 01 00) Inarum, hlichelle 3
Ook naar MMenW m RONDZENDMAP-202IV825

"ir)dag 241anuan2020om124051 (GhlT 0100) Heij,Peter."

RecordAcue afgekeurd vanuu de eParafeer app:

"tz)dag 24/anuan 2020 om 11 39 00 (GMT01 00) Dom, Lu vanf

RecordAc tse afgekeurd vanuu de eParafeer app:
Al» besproken

Er staat een recordactie voor u klaar m HPRhl. Deze actie is opnieuw aan u toegeivezen

Opes bijgevoegde bi/lage om m Hpghl het bestand en de reeordact ie i an record RONDZENDhIAP 202(V756 te kansen belujken

Om de mfomune en het bestand alleen te bekqken, kunt u de volgende lmk naar de HPRltlwebchent gebruiken
httos//RSIAVeb frd shsdunVHPRMWebChent?un=14374531&tmecord&lama=la dutch&mbdMlse

Dtt e-madbencht u automatuch gegenereerd door HPRM (01 Productu).
Iht bemht kan mfonnatw bevatten dm met voor u u bestemd Indien u rust de geadresseerde bent ofdit bencht abusteveh/kaan u u toegemnden. u ordt u vermcht dat aan de stander te
aaiden en het bencht te veras/deren. De Staat aanvaardt geen aansprakeh/thea voor schade, van welk» aard ook du verband houdt uut nstco's verbonden san het elektmnuch
verzenden van benchten.
Thu nussage may contam mfomunon that u not mtended foryou Ifyou are not the addressee or sfthis nussage «us sent to you by nastake,you are requested to mfonnthe sander end
delete the nussage. The State accepts no habthty for damage of auy kmd resultmg gom the ns ka mherent m the electmnic transmission ofuussages.




