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Dag Jaap ZN is inrriddels ook akkoord met een paar tekstuele aanpassingen (zie bijgevoegde mail). Deze zijn wat mij geen probleem.
lk heb ze verwerkt in het bijgevoegde Word-document.
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Advies is akkoord te gaan nmt de bijgevoegde beantwoording.
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Onderwerp: GRAAG AKKOORD: antwoorden op vragen M over granuhet
Urgentie: Hoog
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Dag Jaap,

Bijgaand de antwoorden van RWS op de vragen van twee ministers n.a.v. de granuliet nota van DGWB.
Deze antwoorden moeten snel naar DGWB. Zij stellen een nota op aan beide bewindspersoenen d e vandaag nog moet worden erstu rd (met betoog op de overleggen met de ninisters morgen)

RWS WVL (Rvud Splitthoft) is akkoord.
RWS ON (Amo Va Ikshof) is akkoord.
RWS ZN (May van de Kerkhoiere antwoorden zijn bij haar uitgezet voor formeel akkoord, maar zij heeft nop niet gereageerd. Heb haar ook erna pestuurd. Geen reactie.
Haar adviseur (RWS ZN) gebelden afgesproken dat hij blijft proberen Mayte contacten, ik de set nu al wel blj jou neerleg voorakkoord met de mededeling dat ZN nog niet heeR
gereageerd, maar ik geen opmerkingen meer van ZN verwacht.

Volgens mij is het goed de antwoorden nu snel naar DGWB te sturen.

Akkoord met de antwoorden.
Na jouw akkoord zet ik de antwoorden door naar DGWB die ze opnemen in de nota voorde ministers.
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