
Van:
Verzonden:
sant
CCi

Onderwerp:

(BS)
maandag 8 februari 2020 0824

(Bs)
Aland, Nel (BS)
RE: aanvullende vragen zambia

069

Goedemorgen+,

Ik krlg mrwctseml een macne raam netRuud. Daarna dd user ZN en ON rmg Daarna zo sm l nmgelgk naar DCO DGSVB

Vermeden rmt BlackBerry Wmk
(nmw blackbcrtKcom)

Van: (BS) n rent
Datum: zondag 02 feb. 2020 10 gl PM
Aaa: (HS)
Kopie:~ (HS)~f s rd&

Ondernvrp: P)V aamugende wagen zambia

rn s nt

Dag~,
Zie hieronder. Kunnen we morgenochtend onze mnceptantwoorden op de vragen 4 t/m 7 delen met DGWBr
iij was vrijdag de antwoorden op de vragen 4t/m7 toch nog aan het afstemmen met ZN en WVL7 Verzoek van Diana Beuting is trouwens om ook steeds RWS DN (Arno Valkhof) bij de interne RWS
afstemming mee te nemen.
'Granuliet'peelt niet alleen bij ZN, maar ook in DN.
Groeten,

Vani - BSK

Verzonden:zondag2februan 20202145
AanrAland, Nel (85) ~rws.nf&;
CC: - DGRW
Onderwerp: RE: aanvullende vragen zambia

minienw.nl&

(BS) Lnrws.nl&; sphtthoff, Ruud (wvL) fws.lil&;
mrni enw. nl &; Duin, E.&La. van (liz) - BSK ~mmmfeuw.nf &l

l BS)
- DGRW ~gmmrenw.nl&

Iws. lil &

Ha Nel
Lukt brt iulbe om ous de mmomden op dc tragen du lug» beantmunden te sturen zodat riu een c o up bet beek( hebben «ut elkaar?
Abast dmk
Groei~
Vcrzooden nut BlackBerry Wodc
(nmm blackbenv com)

Van: - DGRLV ~bmnmnv nt
Datum: zoadag 02 feb. 2020 8 54 Plif
Aan: (HS) ~rs ol&, (HS)~nvs nt, Splmboff, Ruud (SLVL)
Kopie : - DGRW zmmenw nt, Duet E HS van (Lu) - BSK auumenw ol&,

Ondernvrpe amndkruk vragen zembb

~sof&, Aluut Nel (HS)~ s ot
- BSK mumm at

Beste~,~, Ruud en Nel,

Hierbij de beantwoording van de eerste drie vragen van Zembla. Ik heb van DCO begrepen dat jullie de overige
vragen beantwoorden. Graag jullie opmerkingen en antwoorden op de andere vragen.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
~e-mail: fafmi nien f/f/. nl


