
Van:
Verzonden:
Aanr
CCL

Onderwerp:

(Bs)
maandag 3 februari 2020 0343

(ZN);

(Bs);
RE: aanvullende vragen zambia

(as)
(WVL)l Valkhof, Arno (ON)

247

Dag
Als het goed is hebben jullie de antwoorden op de Zambia vragen al via

Gr,

gekregen of krijgen jullie deze vanochtend.

van: (ZN) & @rws.n(&
Verzonden: maandag 3 februari 202003:30
Aanr (Bs) & lnrws.n)&
CC: (Bs) «

Onderwerp: RE: aanvullende vragen zambia
erwt.nl&; (WVL) « erws.nl&l Valkhof, Amo (ON) & Crrws.nl&

Hallo
lk heb de antwoorden op de vragen van Zambia 1 t/m 3 hier intern uitgezet met deadline 10 uur.
Daarnaast de vraag wat de antwoorden op vragen 4 t/m 7 zijn en of wij die ook nog te zien krijgen voor reactie.
Gmet,

Vanr (Bs) &

Verzonden: zondag 2 februari 2020 21 57
Aanr (WVL) & erws,nl&; (ZN) &

CC: Splrtthoff, Ruud (WVL) & iurws.nl&; Aland, Nel (BS) & erws.nl&;
erws.nl&; Beutmg, Oana(ZN) & erws.nl&;

Onderwerp: FW: aanvullende vragen zambia

erws ni&; Valkhof, Arno (ON) &

(Bs) &

(Bs) 'nvs.nl&
rwrws.nf&

Lnrws.nl&; Kerkhof, May van de (ZN)

Dag e.a«

Bijgaande conceptantwoorden van DGWB op de eerste drie vragen van Zambia. lk heb een paar tekstsuggesties (in tweede Word document).
Graag nwrgenochtend frrst thing jugie input / reactie (concrete tekstvoorstegen).

Bs Communicatie cogega
RWS rondgestuurd.

Groeten,

(in cc) rnordinee* voor RWS de beantwoordinp van de Zambia vragen. heeft eerder al conceptantwoorden op de vragen 4t/m7 voor afstensnfng intern

Vanr - DGRW & emmienw.nl&
Verzonden:zondag 2februan 202020:55
Aanr (Bs)'C:

- DGRW &

Onderwerp: aanvullende vragen zembla

erws.nt&; (Bs) & ekws.nt&; Sphtthoff, Ruud (WVL) &

emrnrenw.nl&;Gum,E.&i.s.van(liz)-BsK& inmmienw.nr&;
erwt.nl&; Aland, Nel (Bs) & erwt.nl&

- BSK & rdmimenw nl&

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,

tei. 06-
e-mail/ Cafmi nien fri/. nl


