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Van; (ZN) & {brws.nl&

Verzondenr woensdag 5 fabruen 202009 59
aan: garmt.nl&;
Onderwerp: FW: 20D204 Intranetbencht Zambia

(ON) « C»rws.ni&

Excuus, nog een nabrander van ons afdelingshoofd vergunningen. Discussie is inderdaad ontstaan in ON..

Van: (ZN) & Eer»s.ni&

Ik wil je jugie er op attenderen dat er een feitelijke onjuistheid in het bericht staat .. De discussie in 2018 is NIET ontstaan n a v. een melding van GBT Over de Maas'.
Dit betrof toen een rr»lding voorbat toepassen van Granuliet in de Honswijkerplas (Bevoegd Gezag is ON).

Discussie Over de Maas is pas na mei/juni gaan spelen, toen ook wij, mnform werkwijze ON, een melding ontoereikend hebben verklaard.

Vind zelf dat als we iets publiceren, dit wel moet kloppen ...

Gmet,

Van: (ZN) & Cirws.nl&
Veoondeni woensdag E februari 202009 20
Ran: (ZNI & gar»s.nlM Beuting, Diana (ZN) &

CCi (ZN) & gar»s.ni&l (ZN) &

Onderwerp: RE: 2C0204 lntranetbe richt Zambia

E»rws.nl&; Kerkhof, N»y van de (Zl4) &

(bi»s.nl&; (ZN) «
(arms.nl&

C»rws.nl&

Wat mj betreR prima.
Ik zou wel onderin niet spreken over mailwisseling, maar wel de vragen van Zambia en onze reactie daarop, en wanneer wij deze antwoorden hebben gegeven.

Van: (ZN) & C»rws.nl&

Venondem woensdag s februari 202009:16
Aani Beutmg, Diana (ZN) & (bi»s.ni&;
CCi (ZN) & E»rws.nl&l
Onderwerp: 2C0204 intra netbe n«ht Zembla

(ZN) &

(ZN) &

C»rws.nlM Kerkhof, h»y van de (ZN) «

i»rws.ril&; (ZN) «
CB rwssnl &

C»rws.nl&

Collega',

Bijgaand het mncept intranetbericht vanuit 05 rondom de granuliet-uitzending. Wat mj betreft prima feitelijk en binnen de beperkte mogelijkheden van intra net wel zo helder mogelijk het dilemma
verwoord. Ik heb een aanpassing gedaan over het informeren van de mgega's. Helaas is er wel haast gevraagd voor meelezen, dus evt op en aanmerkingen graag voor 10.00 uur.

Gmet,


